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 آب تاب بیت یار ہت وم ےک نورس تملک لاس سا ۱ : ۱ ےہ ےہ ۵۰
 بیر قاطو ۵ تارا ئل ےس ناسور نم تورپ اور هراک نا

 ٤ ازور نود س سما لایق امان ی ردا یک | روا یمن یر ۱
 رم یا و کب عاص نم اعنا ہک مارا یگ ارت

۱ 

Û 

® | 
 مرک ںی یک اھکر کوک ب اجا بم سوم س ما ٰ
 لد ے برگ رک ید کیا راک ی ےس سا ےناجایارکن هد
 ےئل کر برجا مع لو کس ماین بت کوا یگ اد
 هاب لاسا یو سر نام یو ناور سری ہراک نہ رد ا
 روایات 2 ند ےک یرنہ ہرعت یذ روا تبار ےک 2
 ناسا زور سا رو رو ےس منو اا + و ان

 سپلاو ہمہ کی رن هر را ہون را دعب ےک لب رپ عن اومدن
 تب سگ لوم فالف تم سا ںیم میت ناز زور ابا

 اط رب 0ےہ ر
 ےس کی وتی اک اش اھت اپ کرم تری و رکے ا ار ہوس ںیہ ھم ام ھر ن سا یب ےن ود درد انکی یر سا لاتا اپ ۱ 7 ۱ یگ ٠ ۰ ا ےہ تہ
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 رای لآ ںیہ ںی نہذ کود صافی رکی ترش ساتن کری

م یو کورس لاج یب سا لایک ات اکے
 لو ماسالا جو ت

 روا یس سے زنگ رپ سا یب لام مار یر کر شوز نر
ا ںی تلاع ساروا بر تقر رک ترم ار لایت رب مد

 تر

 رس او ہیلع اعتیاد دی ےس بم ںیم ٹو رب عقاو

 اس ےک سا و گیرم اسرار ےسرزم سر یکم تراز کز

تط از و ميدان مع آل ایخ سرا ی
 رنو یر رس یش ول بارش ؛

و ہیلع ل را یس مرکی بم قو ہد بسر ںیہ ےس تم
 کی ف

 رو باززاز برا از نلاثیرللر نموموهو زب نیج قازلا نزول یس

ما ترق ما بلطر ار سیما نم تورم
 ۶ انک ےک می 7 ا

ب ےک از نکیل باتو وب سس نیا تقر
 < ناهس ایر هو ج

/ و تس 1 سا ۷ من اناج آس /
 در زا ےامسر یاس ےس را تو 

سیم تلاع یو رور ےڑئاسو انگ یھب ول ےہ
 توابع شرف رپ تلاع یک 

 ا ایک لایت دابر اب تقو سا ہار ال اس ےک سا انگ تقتو ے

 د لیلا اکس ا ںیم م ایج ےک ناتو ر نہر کں واسم اتم ےک رند راس

 ملا رگ اد ںیہ گردو رعد تاتو و

 هویج( ا ی ڈر مو جے سر 0 ترون این

 ازا قیر اعتلای الا یا ںی یون ریس
ا سرمد کت اتال روا تص یک مانی تکو سا هریک

 ہک بایع

 ہما

 ._۔یگڑد پج ان قفوملا داو ۔ے
 یی ۰ * ھو و 13 تا ول

 سنتر لدا لص علایق نا ناگ ملصفود ںیہ لاری ا
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 نوجوان یھڑاد ادا کاپ ےک مسو لیلی ہیلع نادت لص
 ےس یو ہیلع ات یل صم ار ونک نیر ود روا ںیم ےناوٹکےک
 ںیہ تار 1: نومرد هرالع

 سریال. و ےس یڑاد -لوالص

 از ناتا ین شمام تزمع الات هللا ین ےةنئاع نع مر

 ہیلع لاعت نا لس سز شارون کں ا هللا یلصەشلا لوسر لاق «تلاق

 برد از دا ےن لسی لو هرطعلا نیرشع ملسو هلاو هيلع

 اکں وجد ی نج ں ےس یف دا -ةبعلاءافعاو براشلاصق
 اف رد ناصر باکس راد روا انار ف هتلاس ف ماعو دؤادوبا هاور

 ےہ نچ حا مدارا فيلا رک
 دمرالاو دمج او اسال یعاشلا نمایم ا

 ۔ہجام یاو ٹاسلاو

 نیس د بدیم اینا نس نس ےک فل ب اکسیر لیک ان
 نم ساو ۃولصلاس اع ما ایا ےب یھباناصڑباکی ڑاڈرو ااٹکاکں ویز رخ
 کلش تی کاب نا عمری او می ںیم کمر نج ےس
 تسروا ںی جے کەر اس ولاس یر تیر قا کا کیی هند یکم نیز

 صحت اسب ےک ےنرک کد یاد اعا کلاس ةولص میم ای
 ےن ناعرا و ج ے یبا تاریک سیار خد امشراوک او لا. دلع لاتر لاس
 ےک تا جے یک لزب( آر ات امر شر رک یی كاب باری یا تاب
 مال | ت زا تنم يه تل اد یز نکے یل شاید امام
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 وو تیا ننی لورم قاب يک نعم بس ڈے امام یلروا ۔ے ید رار تن یک مالسماو واولصلا لغرام ل
 نرل سے نیو ےس تا دلمر وا ںرنسپ ںی بس مر نا لا
 " یر بابک یه ورق تیا ر سود یک نآرف
 * نوا ے بس ذسلاعت وک س ج ےب نید ہد اکا ہا یی ےس ایک
 ۰ لزب “ںیہ ےس ںیم جارت ےک نیم یھب لپ سد ے ردا از نسب هک
 1 یرسود یگ نار و ےگ ایل ہراظا نیک تیآس ج ںی لوتس ےک
 ۱ ۔ ےس ںیم ہراپ ویلا بت
 ها کتب ات قوم ید ینا اکا رطف یتا ولا ةرظف
 کرک نوا ارب یول ا ذو شا قلا لم
 ےن رمی سل ایی اتت السلا نولو ترفل
 سان ان ےس ایلارہ رکن و نون

Ek ۱ 809  
 بگو روا ےب ی نداریم (ت مورا)

 نار ایر تاب
 2 6ک 74ر سم ات رے صف ۳

 و مى٭شلضش و انت اکو ات او هاگرد مار هر بت ے ررر ناطیی

IAS VE SE 
 اگزدد میجر نا سردا گںؤالد رک نایررا 1 لورگ 4 نا ںیردا

 ےک حد مان یر وا ےگ رش ارتوکں و نوار اپ ےس سی
 کر روید لادن رد ضخم روا گیر درک تروص رو ات یک ٰی اعترأا هو ۱

 تزف( را نامر کوہ, نا ںیم ناضقن عزم د انب نذر انپارکن این



4 

 ` ںی یک هک اکران ےن ہر تم رو یون ات ` ۱ هر ھر
 یزاد ںی تایاور در حتی کردا تام مروا ےب لفاد یھ انازنم مزار ۱
 نابت نام یم اسلا ن لاک هست اوٹکں یہ روا فسا ا
 ٰیاعألا یلص یز ار وصح نکات ا یر ہریرہ با تیز تاور ےس ہلاو ےک -

 ۔ ےہ لز رد تے ہار کل قند اشرا کا اسیری ہیلع <
 لگ لع لاتا سدقاروضح ہللا صف لوس لاق حر

 ترف ملال فساد... نم مسو پلا لعو ہیلعالاعت
 او روایات... بیاشتلاذخا مالسالاةرطف
 نوین یا گیل ی ہک ٹس سا ےہ _ یھع سوم لا ناف یلااءافعاو ٰ

 ں ےتاڑٹکوکی ڑاد روا ںی تس اعڑ رک  قنلاخغاھا حم یفحتواھب اوش
 ااڑلوکں ویر ۔و رک ت فلا یک نام اومعاو مکحب ماوش او دخ

 ا ورکا اس رکی ڑادددارگ کک

 سکس یواش یھب ل ایخ اس کد نا کاپ ٹیدو سا. علما
 لاتا لس سر تار وضح ةوام ےل سایت اک ار س ڑ ادر و تسد ہل ںی بر
 نویس ناسا ریتم وا اناٹکاکی زاد ہک اواز رر اص رع ےس سو وری لا یس سزا وتوت ںی کاپ ثمر سا مکه ت ترکی اور اسو ہلا یلعد ہیلع
 هرم رم روس ترور ےس تما کن ویس ںیم لعض س ارامش 1
 ۔ ترش یا ہو لر ایتقا تہہاشمزت اس ےک مت کوب ما موق
 ہقیرطاکم السلاو جولصا مع ایا ام انار ک زاد ںیم توپ یلوپ ےس سا
 - ںیگروا نیک منا اک ںیم رد الکی اد ںی کاپ تیر وا بای
 - تنعم تساوی لادت لا ۔ےر وو تفکر رت سک ےیہایگایاراعشا

 ےک ےہ رنک <
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 دا اپ مو لو ید نادت لا یلم سر اون ب ےس اہک اعتراف نیا

 علل تکنو طبواماور عیار ایلام ںیم ےناوٹک ۱

 لون ا تن رابرت
 : نوای ری او کا کارو برید
 , سام برف ناروا تراش ی گر اصن زار رگ ایا تہ اشک راصنود وہ

 . سگ وفا چٹ یکے داد بو ی تیر ےک ےک
 ضد یک لقت ت اور ںیم میلا نیا فنعم ترک یصڑاڈٹ یکی و
 ُ : ںی س سی رم زوا یکم را ےنر بادہ ام ستون راس کوا وع

 فسا ٩ ےسایکر انب ایک ی اہک س سا ےن عر ہیلی اتر لا مم سر ثار ونحو

 , نید تراپ ہک ایبز ےن لسی لو ہیلع لاتر شلا کس ر تار ونص ےس نید مک
 ۱ نم مالسالا نیت ) یار ۳1 راو روا نداوٹکوں 27 ۳۸ ےریب

 اک لسی مار لا مس را وضع سرم ےس مت زم نشو راک ا
 | ہد سرمد یکن یم ں یک طا مو عیب و مکه قو را کی
 مترو بان ویک نوک یاد سم ورک سر نا سو گال

هرس کز یک ےہ ایکشن السر م ےک )یاس ی نیا ٹراع
 

 | لای سرور و ۔ںییتن یر اھڑب سرم روا یی ۱ یا ڈنم شنا سای

 | انے س سوت وب ےب سسر ےن ا یارک لول ہیلع لات
 ےس و لوله نادت رقار نماد ها ار بر ری هک

 د کیلو ندا نوامرکی ھڈاد کا کلات ای ف٠
 وات لیزر هلن. بی نیز ںی تلور

1 

 ور دلج سس

 رج سنوات ےہ عےسع ےس

 ی راس سیہ

٢ 
 ات سا

 سم
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 رساق سنی سگ اشو یو چ ف یں وضح و د ےتور ےس اڑ او فا

 تماس زرد ایل نیکی به نا شرک ا
 مر ےہ هر اہ ےس ںوہا بارک کس یو

i ۱2 نا ر د لاد باف یاعتہ ئا یل مس ر ڈار وضحو ےار  
 مگر ارد مل اک نکس ںوھ و مرد ا سا ےک یھ ےن برے

 نالی ےس بس ںیرقر دل نر بار فم مت ہی کیا
 تتر کی سیا روا تسر رت سکیم: تراز یک و ملی لنو ہیلع اعتلال ٰ

 ی ہد یو ںیریما یک ں وجنئافم ےس سیم س قا تا ہو ہک کہ ادفاگیہ

 ۔ےئ بہن مر کد ترومعںہہلھہد
 ار

 رو نکہ کہ تلا یر را یاری... لات هللا یضد گرا نب ریز نع ہر

 کہ اکی ہیلع اتر لسی زتا ہیلع هللا لص ڈال وسر نعرن

 تب کل قند اشرا  اراشذخای م نم لات سو او
 - ےہ ںیہ ےس ںی م ہر یر دمزتلاو دمحا دحرخار ام سلف

 (مالسالانتیعلا كح او ناضلاو

 ۳3 فرشوک پے ہا هاو ںی یی یسک ےریقو تر رت سونا

 es رگم سو اومەگی ک نالسم وک بله ںی تازن ی ر اسر وا

 ر ںی ناف راھن) هرات تعام ےۓہا رک ں وگول نا ملسو لاو ہیلع

 لی فور سو ہلا ہیلع یلاھ لا یل ہزار نیکان
 ےک ںوہگوم یھب 27 ن ےس ںی ےس ںی مم ہد ےئاک وک نو یت ےن

 اک ںی بس ویک یورو سا اے یترکت ہلکے اعز
 درگیر مکے سض وکر کای اقا ےک نود ےک ں وھی ہد یگ



 رب کبک لیمو ا نان 7۷ سایر 02
 ای مال ںیم رد گے ار ایر نا رک اس ےک نورد سام

 وند هرم لے مو نک کد اک یب کیل تی ھا لا بو رشا ا 22 تن سیل رر نیل زا باتس
 7ےسروا ےس هم | یراض عی وہ سیون تان ےک ن اوت نا
 و ابن لکی متد تیر دا بات یز ں این اکو
 ی ٹل للور ںیہ نم و تشکل وو ملا اسی ۸۳۳ نب 2 2 12 ہووے
 1 توش ی 1 نمای اد مل رز ںی وتور یک
 یکی شین
 نیز اچ رب کب راج حاذاامیمالاق هللا یم یک قے ھم نیا ترم یراگ مع نیا ناک م یراخم)و )
 ترش سی - قام تیلیع ضبقرتعا
 . ےہ اد کوکر از ےس تیس اش ےل مر هذخا

 روح کیہ تاخر یک سلف کیم ڑلاد لامر ہر قر شا ند ترک
 سا 2 ۳ تل نو لوط ےک زا 2 2 وہ آو ہیلع ی اھت لا یلصص سردا
 نیما نوت مربا اوچ روز ریل کا
 تمبر او ہیلع لاعبا یلص پ روا مولا آو ملات سرلا لور بانج
 ی اما! یم اپ سارک سن سا ںی ےاو فی شمل اعفاررالوق
 کا اد را یر نہ شل تو ےس ایج زر یاد اک
 یوا لم آرا ںی نار سیکس سر لآ ہیلع یادت نا مرا بانج
 ںی هاو ےس شپ ںیہ ہدایز یس ہلا ہیلع یھت



 لو بالا علم تا هست ایک تب راس عن
 تیبفی ار رقم سا اننکاک شاد ںیم لوطو عن ماسو ہلآو ہیلع احترام
 نر ہیر عبا تزخحع مک عت شا نیم مع ت زج کر ن با ہو الع اقا ےس
 تستر لق ےس یڑع ںیم یر ۶ حب ۰7 نیا ظا ۔ ےک سی اس یبہ غ >

 وت ساز از ےس تشہ کیا بب )اد ہک بیک تعاج کیک هات
 ۔ ےس ایات یاو ےس ہلا یر من با ےیدنس ین ذ سیر سا دا کور از
 سک بگه سراب تار تست یتیر ترتر گی اسیا ےس ں وہا ہک

 یی اسیا ےن ںوہتا ہک ایک اور ےہ مولا تزحدا ایلیا تاس ےک
 رژ سو فوق بک ےس تر ہیٹ اشر وا میفنع انک ار ا لک ی سا اھ

 ۱ ایل

 نر کس هاو گول مہ یه انک لاق اچ نع
 وردا رگ تکرار اھ ٹوک اد ةا ةچ نالا لابسلا

 ةر ور داف ےس ورگو ںیم۰ںی . (دؤادولا)

 از ترد یسا مگر مع ےس لئے از تالا نر رکن ا تربیت
 ًبرحنمدؤادوداحرخاو ںیہ ار شکراک برش ميل تر ۱ نا طاش

 دلوا مشلیفعل هلوفو ۃرموا جالا لابسلا قل انکل اق نسحدن سی اج
 رکی لاہلا رعنا نعلتعن امدیّب | نه دارفاو هکرتن یاءافلا درد شو

 راشاف ةيعلل ار عش نملاطام یهو يتق ةلبس حج ةد جوملا فیغخت و ےل ملا
 ماعکےے سہ الت ترول اص ثسرم ہی كسلا ناهنم نورصه فنا ارباح

 هدر مر بسا سو »کم حنا وا کرار س لاس مات ملکہ بام

 مر ہو ہیلع اعتلال یاو بان ۔ ےک سو اد تولہ صدا ےس تشاو



 رم سج ےہ تام مارنا ےس سا تم کیا زا ک کرم یاد یک

 سا مکی نازی بت ہرے ےترگا از ترد ےس نکے ا از لالقر

 تمام نور ترم اف ایکن وتو لو رک هر ےک کرام نیہ
 یر اتار م هر عت لا تیر اج تر ہور با تر تر رگ راہ
 مات ےن تاور وا ےک کرد یاد رکئاز ےس ابد تشم کیا ہدرم ےیا مولعم

 " 9 ٦7آ
 ار با ےھت ںی ے اد کے و روا رز یل یڑاد گول مش
 اور یال اک ساع یھڑاد وک تمارا مارک باھم مسوولیت ام
 اساور زاها ترور کل ئ ا ےس ایا روا داش
 نر روان تح الوپ اھا ناو نم ہن ۔اگو راغی رو | راعش ضع اکن ا

 زاد امر ےن بحاص بیل یرات جراح مالسالا .منسافاش ژادز اد

 اپن زر بقراتمرو !ےایا رب 1 ےس رکن ونعمس ا ںیم تین رش یک

 الل یوم تای رک ییا ۔ ایڈ تما سران بای وا ترا
 یی بج یم ڑ اد کم الساو ةولصلا ہیلع نورا تزحح ےن ماللار ةولصا
 اک هاب یری ی یت مرو یگ تاب یڑ وم یھب کور ی کیا ہد
 | ضبقلا نود یاهم نخل ااماو کے ایاز یو ہی ےن قلات پحاص

 ا ڑاد نکیل - دحا هلن لاجرلا ةتننعو ةیراذلا ضم هلحفيامك

 امن ےس ض ٹنفروا گل لم ضعي ہک "7 ےس زمہت ارم هورک بم

 اتما این م انتی داد سرا خراب یب ذسیلوکس ا ۔ںیہ تک ت یک

 اد وت امت ۱ یب روا سم ئاجانرکم کے سس منع ازفماکش راو گی نفت
۱ 

 را باک هما تزعح یک ب وج سا تبسلیلد لقفتس

  paaسس ها کیر ا 2

1 



 ۳ت ۳ أ

 نقفنح وبا لاق ںی نع رقیب سگی ر کر ازا میریم دار

 ةضبقلا تقام ستی م هتيم لع ضبقی ناک زا نو یب
 لاق

 ا2س دک بسا فر ما! تزمع -هنینح نا لوقوهد خان ور
 ۱ یت یار یر نب یش ہد مک نیا ہد ےس یو و سرا ما

 تاب هد او ین ےس وخ ج یار ےس یاں
 راضی لا ےک وتی دا ںی ےہ کر ایتخاوکس ا مکا ےنرھ مار.

 بسی پکی ای فسا ماہ کے ہک ںی لیفت
 ۱ ۱ ۱ ۱ یا 1 ۱ ۱

لم ہل یتا رب رت ںیم مورا الما ین با 7ج
 ما

 اھ ںی یے اج ہر گے س تم یا کر س ا انانک ای انڈر ساک ےک

 شرم ےس یا ھی سیر شیوخ ںیم لاین زور لس ی از ۳

 ہراس ای ایکس ایت یاور وک ں ویگم اوز کروا کی ئاد نادیہ کے

 تار بوم روا تم ںونود ےس ا فی روح

ز باد میم ونود ےب کوم ملحم س
 یدل تمرکز جاو روا ی

 ںیٹیم ی رد د »دار ےس سا ںی 7ل حد وزود انا ںی رد 1 اٹکاک

یا سحر بے کس ہیلع لا یل لا لرز و 2 ات
 را( تھ ےن سی 

 ماکس ا بجے م ادا یززرد ار۶ار کس ا ایک تادر۔ںیمہ ےس رگ

 فیگور بار نو کس ارو بتا اب سا گیل و وب تبا

ک ساروا ںی تفت ںولار ڈا گپ تاپ بیک
 كا شف رکا 

 ہک بج ار نون زا نا تیمار بس

ک رپ یک راک وا نابارد !ںرہ بوم ےس تکو یا
 توکی اوا ںیر



۲ 
 نر ۳ لفشروا ںیدانہےک لوس روارشلا مت ارم
 بی یرتفز ثعاب ںوٰود کل اب ےس ےئل ےک ںوآر وک تیم ےس ییا لس
 یار رسو اتادم یاد اک درد مو لا ںی کدی مکن ور
 بما ں یک ضب اید لار ZEA ترصب ےل ادد ںی یھب ۹
 7 راکت بو سا ںیہ ےک یافت نا مس فا نگر

 ترکی منبر ںیہن تور عرش فالو لا
 الا یف نیز تاسو فسا کوک پا گیل جا
 ال دز ی تسریطکی رنو اف ات ر ۸ کیا ای یی ےراق بوم

 ایست ڈرا ےس تن ناف کا ب مان ام کس ا تستی

 : اگ ںی ند یک لا یو خاک تا کل هد ایا
 ۲ گنوز# ے تارت تراع بیر مب کر دز سوسن وا تستر
 او یک وک ماس ایک یو آرم برم نااس رز
 ںیہن کر رک مالسا بز ےس جر ا ےک اڈے نب کس زط سد

 بہی تسو اھ ات ویک صد ےس نما ےک ناف ےگ

 ٠ س شابت نایب
 ترم لب سا ےاد ےن ی ول بلاط بک ےب سوشا تنگ

 نون نور رپ ساب ناش نا سم

 روا رپ فقاو ہد از ےس ںورواون لوا ےہ از لابو ہد یز ےس بسر
 ںییئر یکایک یم نشے لم بسر لو لب روش تر تی ۷ک
 اکی ین ی اگل مردار کر ید رکن ا نامی ںی وراد ںیم تسرفر س 7
 جام بش ناب 7 ناله ی نا لاد



 دنیا ےھچ ںیڈ تو رکن ےس اف یڑب ےہ درم یاد ےک ےن

5 
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 ردا نی صر کو زن سرباز کل ابو ےک سا کسر یھب: اک انگ

 72ر اہے رک تلی با مل بلاط ترک ےہ جاو ربميمالسا سرار ںی

 ےس انک نوک ولخف مات اتانب مو را ےک(

 نزار تسد تسا غم نوار ا هدر بس: ۱

 می ایا ےس نکے یسک یر اب یک یان ہک تر دا روا 9
 کس ا ہد ایک تام ی انی ی زار اور عرف کر
 وار طوسی مال طقث ےدرراکلاور زعم

ولو نور نشد اعسنتاعش ارز زا
 یو اھ 

 | رر مط 7 : ۳ و ۱

 ادرک نام ل ناب یر ےل ںی ۱ ہک اس ےس ں سوو ام

 ۳ سس

 »سارا

 یاس ےسا هتک راہ ہن

 اص بل یھ wv رہا ےہ 7 ۰

 3 4م هست لاسر نچ ا عام بور کس ازت کر وهم

 مرد ذر تر ےس سر اہ ےئل ےک ےج ےس ان ےک لد ب

 ریو عز فضم لک ہرا ےس تسب ےک نا ےت تل لفن تو ور
 ۱ شب تے ۳ ہال ۰

 ہلی لا یل بردا تر رن رم ےک نا گول ہی ا ر دور هما

 ھا ےن سس نا ےس لہر ور انب مراحل او ےن ایم تل وم سی یر لار
!۰ ۰ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۲ 7 

 د دتا تزمح تسود صاخم یت وینا ب باع یاہو ےس
 ی ےک د1ا لاما ات ناب ےک رام شال 7 سوری رز
 سک »و | ای لار نات ن برقع زار رر ےک دم الا و

 نان تارا ناکم ےک بحاص وار نل کت ےس نا بحاص

 ےن ںیم کے یر و نکہ کام وبا ےس س ات ایک ت خو اکے نم یاد بج



 ا

 تنے شیخ تی رگبار سد ایک یر
 ۱ ۱ ۔اھت ید رپ سا یی منا کلا ساک
 زن ےکی مڑاد لاسر فیل فرق شارو نرم مالسالا جزم تزیح دع
 تما تنم ماظ ہک ہ خم بام باوا وت ےک بعام کو
 : ےروا یر هلو ے رم رب ول ہن وک ئل ےک نیم نل ښ

 “روا اک ون یر تروا عو یر + تردا اکددایبپ تروا کرار ردا ٣و
 وہ لے کٹ امیر و ریل ریز ںیم س ارپ ریقد درد ردا د
 یاش بیت نا اب ای ای سم مزال رک ۳ تقر ارا
 ایم ایی روزه ںی تسوگر و تنطلم مان کیارما ہی رر ردا رب اپ

 1 يارا بل اھ لابوخاکس شیک ی ید لر وا مارتا یا ےب
 مزمن تان پا هررک شیک ید سرب ساز هری
 ریت ےس د رکی اس ےک گیر شکر کت قو کت ی هر هر
 < پیر | ںی تالقم یسایبد یم ںیم نام را رک
 | تنگی روزف عزا ان نوح وکتاناشنروا راوی پا تل | مروا مو
 0 تابآش پل ات ےس تک ےس ےن للق یم سا تاقوا اسی ہل

 1 ۱  .هیایوپیرات
 یک ل لر وا تموککد مارقاردا علم تسمه ز نما مبل مي سا

 ور سده تمر کردا . مترو قرگر تون بان ںیم اع فارطا ںیم مقا اکر وا ےس
 ۱ گوزن ۷سا سر روا نا زر دیا ار تسسیلوپ ےب یکای ںیہ گن عی ہک ۱ ۱

 سس سم حس 3



3 
 یری تخاف یک ناروا رفت بک روا موقت ببار دا تایم
 ساب کم راشو ماناکس ا کت نگو بز سم ںومو ی مود رپ تب:
 یکن ا جراحی ولاب ےک ادرس کاتی درو یز ایت شام

 گیره و مرا .تبق ایر 1: و ہرمز روا ےہ تھ تسشیتیزایلما :

 یے گے لاد نب اک حد رس تیا کرک روس اد قنایآں ی یخ ےک
 ہو یا ںیہ ی ی ںی کل مگس انکار نول ترک انشا
 ژل وا مو کس امر مہم ںیم ےنپا کالا دا زار ام وکس ا ہک
 پکے ام جما ےس سیر ار با زا سن یدک سا نیا ےس تل

 مود ی اکہ کو ظزفح ر کم افر رضا یہ ےن
 اٹ نانو ما انبار مہ س یرق یلاو سل طب س نون یاس مکه یھب کاظم
 ےن ں وامس اں یہ نرم ندا بر کن انا تونس نر عز ںی
 را بزر ءا ۲ لار ابا بینم گر ظ یک ران لایک رم م

 قس لس نا ےس سا از نحوه اہل ہر ناز ت اورو مر

 رم بتروا بر گپ تاعارم یک سا کت بروا یر 1 ات ںیم ناسور

 بہذ روا مو کہے او یب ےس تاو ساب رو یاب تم
 ےساتکس ہر یز بہی ب قاب روا ےہامکسوپ ماتی ر بحور و لت ںیمایند ۲

 ناز ںیم شاید دوب برو بیت عطف بو تایر 2 تا ورک ب
 لاعاد الف ی مگر علما بم ہکافت یروز ےل سا ےنرکس یم لر
 تابببع تر وا اھت تالاب تل مارتا مروا یون بسم مهستی ہر
 نایب شک ن ا اتتچ ظفع ی ہر و ا یے رکا فح ےک ناروا ےک تم افرا
 ےس نج و رافینوب ےک ںورا عبا رز اغیزی روا تایر کس ا دا



۱ ۱/۸ 

 ےل ابال ار اع کی ب نار 21 تے لی و روا نوشکرم ےک یلاعت لا ہد
 زاد ی ایپسوم یت ںی تیما : گر اب نگر روا نایاب اب کن اروا

 اب سس ام تسبوکں وناوچ تاتو سر سبک نم
 اف ص ان هل ےک ور ادب ای ےن اکو ہل آر ہیلع اھت شا یل دلا لور بانج
 جرایم غاںیلا نیکرظملانیبوانذیبام قرف ها از سا تار 3
 نصاب روارازار ران: سایر افا تفلامنں یم هل گن ےس بال ا سی

 7: ٹراماد ر عرب ساسی رگ ل کم یکایک ۶ ےک ےگ
 انب سان کالم ی ہما ایر قے ت عر دب کیک
 ودود روا ےسار مرغی ےس شرک کت یی ها اب ن ام کو ب ےسرادشروا
 زا روت ےک لاتا کو ںیہ وب ےئانب مرافینوب انی اوک ف الف ےک سا سرت
 با یرخ کی ننا ہر الع س لاو ےنرکت واغب ےس ساروا لاو ےنڑوت

 دری اپ گز گرام اتآ هرکه مزال فر ترض تان
 اش ےک ں وند ےک اق آب وجب تارا ےئانب وکو رک نشین ترس تروم ۱

 ۱ 7 )میم وا ےس ا ر ییا 14 تنر وا لمس رک 7 سرا ۱

 ۱ ترطحر نیاز ور راع رب ے پرو آے اتا ای اپ ںیم کک ردا

 | کیدرکتادتاو ؛ ےہ نوکن اکنون رو ما ہک ہیلع یلاعت تلا یم
 انک ز نت امت ے نوک شف وار اع ی وص کنار یر ا
 اد اوخا نیم الوپ شین ئز ہو هاو ب شین نوٹس ا ییہ ٹی نزرکہدداوخ

 7 رضا یر راروا نخ س زیپ بس یکن د ردا دا ید ی مع وع ر نامو بز قلعت ےس ناز ہو اوہ ےس نر ا اتر قلعت ےس سابل تہ

 سر رو و حج
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 میس اب و میرم دہ یر ا ےس س ا ںی اھو اع یو نم ںیہ
 ناف نی ی ارن ےک ناروا م ہد لات مر ترم نام لغ مک ۱

 سایر یتمزل ای ہلاقم نا )ام ناب ۔ رو ہیر ار شاخ گورو نزرگ
 سیو یک بات نم ے رم اردزکت یاب روی تس ےکںوزام ےک آ
 حد اس

 ن ا ےس یوم ر یدرد قبا ںیررفم ی کر ںو دہ ےہ ر وا سوم ۱
 ذو دارا لیاق ند ہد ا اتکس هد ںیہ سمیرا یم شکن کوک :
 نی زاد رکا وت ےن ون اوپر تست متر ۔ایکز زا فسا یوزر تقف ۔ ںیہ را ےسوہ ےس ےس عر وا ںی ال ہدایز ےب سک ۰

- 

E E E 

 سوال مومن ہک ھگرب تی سا ںیہ ہناز ےس ماع تق س ار کے
7 0 

 اک توس ےس تو / 7 رص ہی؛ںیدالب 7 ۳۹ درہ ںیہ گولروا

 ۔ گپ ہن ےس ملحم تتر

 - قل ونپا ےس ر نرود ملعاراد سرد یر و پنل اپ بعامر اریعسانارم ع
 ےس عاہا اک تما یرام تو یک س اڑ نم ی هزار با یی کد این دا
 مز نیر لری ساب لئاق اکز اب ےک سا ںیم تما یھب دز کیا
 ۔ ےیل قن تراب ےب یک زاد ولا خر داش لت بحاص ںیم سج ںیہ یک ھم
 EES یا نب نیت ا نيم سما هما دنعامرح سل قلح ناک كلذلف

 ۲ رومال بساانارنم ضڑاد تیر یىا۔ مہردشد جاو یتاشلاو كلامو
 ےک س النسر عا ماما ا ی ناش ماما کلا ما اض ا ما| ےرمارت روز
 اجر  ضدعا دم ات ے ایک لقتل وقار قرب کا رز یوم تند
 سا ےہ لبلد کرج ار تم یکسان ساد روا لوقا اسد
 ۔ں ےک لش ل اوتا فل ےک ترم | ۓاہشنرعب ےس



۳ 
 ور رت کی اد ملاسر نیا ےس ہرٹر ہار رن بحاس ی اا شاملو

 بانکی ہ عیناش سا بیل فن شر اہک ر اقف ےک ہہر ارا ںیم تم
 ..ماما روا - عرقلاب مالا ن صنیفاشلا نابتضرا نا لاق ےہ ایکل فعل ےس بایعلا

 :) سا وف ےن یلعر شا تر یت اش ماما تزمح ںیہ مالا باتل کس تک لان
 3 بم اکہ یکم ےس عار بالا برج ےک نا ۔ ےس یک رتی سر مارک ےک

 دقو ۔ے یکل قنں ماسال ہیک باک ترابعیکس ج ےہایکل قن
 :اھقلح ةمرحو ةیحلاا ریفوت بوجو لع ةعب الا بهاذملا تقفتا
 ٰ توسلی ایضضا ذكو دی قلحة مرحة يكل الا ةداسا بهذم

 : ےس :E ادراک ری روا ے7 زنم یاد ۳1 ےہ رب بر 5 0

 تیم روا لیتا رش باک ی شرت ےک ت رومص ےس ساری
  انالخ تای لو ةمرحار حرص نم مهنمو اهقلح ة مرح لعمل ار ایکس یم بادل

 نام امام عی وا ےہ ما نمای زاد کے یی لو اص اماصک
 سش الف یب کی سکس ماکس اروا ےہ یک رت یک ترو ےس ناصن)۔

 مالا خيشلا لاق لس مساق نیلا دبع خیال یا ناح يرق ةلاسر فو اک

 اهیفاحزوجم) یبطرقلا لاقو ةی لا حاح مرعي لاق هللا همسحر ےیمجت نبا
 پراشلا صث نا ىلع عاجلا مزح نب دمح وا یکحواهصقالو اهفتنالو ۔

 نيكر شمل ااوفلاخ مع نبا ثیدح لدتساو ضر ةيحاءافعاو
 :) نم عفرلا مقرا نب ني ن ٹید مو یعللا اوعاو براوشلا اوغحا
 ےک مت س ا مال الا یب ےس ا(یذمرتلا ہر انم سیاف هیر اش ذخای
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 ۔ تزارنا ار تہ اشم یر اظ تمت اب کا سیب ےس رکا ریپ سود
 اس ےکرافکہ سیکل قن ےس نا تر ۔ںیہر اف ےس ہہ حر وما ہی
 کے ںی یہ بانو باس کی رناوت لاج میپ یساروا ےرکر ایا
 نس هوم بک اس رم ےس ںیم ںدردرمر دا ےہ انار نمای زاد

 ۰ 5 نا E رکی دارد د تدا ص کسا سرم یا ی لیپ لا نیاروا رخ تر.
 1 4 ریه از راثآر وا تایاور ی تہ ںیرلاسر سا اھت امت ول ګراد ۱

 یر ا ناوم ر 7/ ےہ ر٣ ناک نورص اف ےک مک ےک کے تنام ۱

 ساب نیا هاش زرو ربو رض ہک یہ ےس ریت ہد تبریک صفموگس ا ےن
 مانور اد ہیلع لات لا یلص تخت گام نب ادب تح

 EEE نام وک و ا یم اک ےہ دا ےہ نا

 ےس ناب را ورد کابرکش هیت ی د کرایہ معان ےن ساوا رسا

 ده ےس مان تراز مامانار دا ےس ارت ط خ ںیم ص دا ایر یر کاک
 اتر نروگاکس اب نیو کن اداب ےن (یر و شر عب ےک سا ات
 سعت س اکابر نہ اخ ابر ارتقا ےک یا کک م0۴ ب عرا

 ناز و ورن اور س ايےراإ 7 و ) ملز لاو ہیلع٘كا لس تم 1

 رسم تام زن اتو مصر مان رضا ےک سہ ایرو ماہ تسد یون کیل ےس
 ہی انہی ب مااکس جک اس ےک سا یھب سنا یگ کیا ئل ےن اڈ رتن ی رگ
 تور شرم بہر تے ےگ تم تلاسرر ۵ راب تتو سجا ںولود

 من راپ تسر شن وکو ین سر یکن ا ۱

 ما ضیلروا ںیینکی رہ ی سیر دا تر یڑنم ںایھڑاد کن ا ےس سا

 روا نب فیل کرکل ارز ہر اچ ےک نا. رکا ب رک رسک
 ےن ںوہنا ےہ ا ےن سکے منوکے انب تیر یسیا امين لاوس ال



۲ 
 گی هست بیو میرم ےن پہ ےن رسک ب ر سرم باوج
 را ند ورک نیمترمروا نو اھڑب یاد مکه س

 اعترف لص تر آی بہ ےس ل کشر دا تروس سا لر درس و اسم رک ےس

 ٠ .o قف واب فیکس لاو لع
 ت رورٽس فاتح سری اج ےن فو رم ارم وک ڈ سا ارززا

 رم طب ےس بسددب ےہ کے تاب یک کروز اس ےہ ایکو
 تے یم یڑاد سارا نما ۷م اسد آو ہیلع یلاعتا یلص سز نار وضح سیم
 ' کںونافسم میری تشافش کسب رب فیل نو کت اذ کاپ سا سس
 ذ پال تاييد ںیم
 ۱ رواایگو ہضم اک ن ا ضع نارا کیا کوہ تاتم ےس ملکہ اضوص ےک ن اک انس

 اکی زا ازم وت انب س اپ ےک نا تند سج الپ ےس نو ںیم قو ےک تراز

 باجر یاری شیما رد او ےس بسجتے نر سات ترنم
 سد و ےنر رات یم ےئوم ساید باورم (س ےررارڈنم یھڑاد گی
 تی لد رگ( وہ د لیپ ی وت لوکی کں وہ د شرت لا نر مشرف یف
 لک ے رک باپ ہ انا قلعت ذی ہیک ر اا ہن اینوص فرط یر بگ کروا
 ی سیف ی لوبو لد ےل ید باور خاس ےےب ےن یناریا ےناھ ہن لو کار

 ۱ لی لد کمک لاو ہیلع لات را یلص تم رزم ]و مو یک مچ انا لر

 مو ایکس و ےس کو شر هبسروا ایگآر پر رک رر رکن سس ہی هو ےسر

 ۱ 5 ساعت ن از

 | ید زارع اب ناباب ۱ یدرک اھت گز

 |ر تک ںیہہتہ ےن اپ گڑ شوک میاد بکس پس
۹ 



۳۳ ۱ 
 مک ےہ سری تاک س ا تامل موسا ناوم دایک ہن ول ل د پا کس ارش
 ےک ںاناجم ناب ےہ وا ی د لومکر آی رم ےن ہک سد رب راز هک یل اعت لا
 ۔س بوم کلاعتشا 27 وکو ہیلع یل اعت شا ں ص مر یار رز ار کرک اس
 فتسذ این اش لیلا تیام اسو لاو ہیلع اعتلای صص سر قار روض لس سا
 ید دت ذ اذا نه ےراش اکمل ہلآد ہیلع لاحت یس سرت اروع سا هم
 رب ب+۔نافیلحالل ادت ہللا ےس س ا اینپ فیطحے ےس سجلات ہللا
 میام املا لس سرت ار نح هتسوف اب یوم روا ےناڑڈنم عراد ےک ںوملسم
 روس لعف کا سا ناب تسال تما گر ئاب یکم اسو کار
 ۱ - و نیت مو ہلاو ہیلع لاتا یس قا

 اف ہظال یب تیک ڑاد باہکں یہ ار رغ یری الالم
 رد گر دا ےب تنمز ےہ ےکدرم شاد کیت یک کے لی ہل وت ن رپ بل
 نان بسط ںؤ ایسا یک بالا به ےن
 روا هات رب ںوگد یک مکس ےس هم | رابرا یاد کے اٹک
 بت ر یاد ی ےہ ات رک رود ےہ قاب ور ورک نایب یکن ا
 : ۲ / ر ابرو اروا ےل کور ےس ےس کک مسی ز وا 2 اب اررتا ےیل وک
 یراق تد اب یکے سازم مژاد ںیم ںودرم ولس تاس را که ساتسا کت

 وام لش مکه سہی بلاط ار ری ےک زاد بس لسن ںی
 ول س اهب کے اھو وقف لن نو آهو تہ کوم
 رای ی فام ےس لوما بط کیا ہل ے ےس مو انا ںی
 شی تر ے اناج نبال بز رز یہ چر باشر اترا ا شک لک یک

۱ 
" 
7 

1 
۳ 
۱ 

۱ 
۱ 
 1و

۱ 



 ۷س ا۔ے رب ع ا ںیم یز لاع وب ےہ یر مو سار اپ راد نر ر۶ 27

 داگا ناموس قر ےل ےک نزن وم یمڑاد ساکن روم کیا ےیی ہم قفل

 بوت نیرو تقد ماہ وہا س شمار رپ یکے نک
 هست وکار ںوگول ےس مان ےک یاد فا سیری نکیل ساب

 ا, ےس بیعایکں ی کر ےک ناپ پت خر لا ںدرم بج گول
 5 یر تیرا 44 سا توت شابا لا ےک ای سارا ےر رس ےک یسک

 . شب رواں لمر ا ےس شو کے سپ رو تپ ہک سا اب کب نی ےہ

 ددان ےس بس یکے ودر ہک ےتایش یادت رم ےس یھڑاد رک
 E , ی

 لام ترس مایا ؛ تو نادر مور نا انا ںیھنر وا زاد

 رپ رانب کیر لد یھب ظن  اذباکس اردا۔ںہ یلنکز ایتما تاالفروا تيد
 سالملںی ےےانب زاتخ ےس تلف“ ہنانزرکررم وچ لاب ےسے وت ہہ

 ےل جسٹس

r 

 ویس و ت سسفاع اتا ج

 ےس

 ۱ ید نو سے

 ر
۲ ۱ 

۱ 
۱ 

1 

 E ما ا ہاکی یا کا روم یکں ولاب هست و عساس

۷ 
۲ 



۵ 

 تعا السا کو زن ےک سا ےساتاتب تلصخ نان وکی فکر
 مانی کپی و ےہ سر ادرار اک تنزر وا لادن اد رم یا تع لص و

 باس بر وا تساسر رار 7 تداعغی ا 1 پآب بسا ےسر تب ےن

 یک تیففہدمشاس کیہ ناروا ںیہ ید آں لاد ںیم ایند ریپ ںیھفمردا یدک

 ےٹ م او مگر او یک ےس یدرب تروعوکد رم ےن تزق رب یگ سلاد . ۱

 سانتی ج ال مشی کی اد ینا ناشاالاو یھڑاد توت نیکی وہی یک ٠

 ۱ پلاک ن اشیررم ورم نآس

 ناس اں و رہا اہک وہ ںویگان یکدم اوین ےب کیا
 7 رپ ےک در سنج ںی لاس اد سا ںییھگہر و اٰیھڑٹاد ےناریغ

 و مع عو سیب تع ہد يا لوگر وا قام اکی اد گول ہت تز
 مال ساا ٰبلصلا ی جس ترص کہ سا س الا لتر وا قام ۷م السلاد ٠

 ایی ںی وظف تنم قب ی د ي ینا نایب کیلا ہکےن پا ید هفت

 ۔ ےس ی رقت تحمر انرکا متی ہے شیر درک اوج کرد زن سا ایر

 90 یاری نمک ںایرض ساروا گے نر انکی کے سرر ی رک ك اسلا ےس

 عفاف وساد مک ماسک ر ت
 ےن اڑا

 ےہ رار اہک و سکس اج مال نایبغرم ۔ فکر یاد ہد مکه سس سا

 یہ. تم ایت رکنی شما ےک نج یک اسو لیلا شلا صر اب س

 نما ادرک ردد سنن نم اکو سر ای ےن. ےگ الی بم تر
 رب ومے  فالتحا ےس ےس ار کس ا سیمی ق عت سی ویو کے بہی تای

 جن سین قریب ںیم گم روس ترک رات کس ا ی یک
 مکن ورق کر شاد جسم عروسک اکر اما اک ساےےن سا



۳۹ 

 بین رگ ان سا او صف ۷ہ لاسر ےک شر یم ا نالو تک و یا
 یورو ںیم نہز لار کیان فو تقد سا ات ایک ورت لاسر ج ۳
 ےک نوش ساملاس ےس ترس باب ارعب ےک هر امت سا ہیر

 ید تر لت ید رس ا ۱

 . ےک تن اھ اگے سمن تیز یاو وآ تر د ےک تردز ہک اپوس ' ییذ ںی نا یی ری اجر ارت بابت رہ او م۴ ۱ ادم ترکی رو لاسر دف نی ےس سا ها امر
 3 ولو یاب ہی گلوب ؛یگے ساب یر یھب ی ری تاش لاو
 ےس ںوہ ارا بانس مش کا ترک ا ںی 221 قاز

 راتگ زب یر یکے نیکو یک کا
 ہباتم ےک ی دو نا ار نار ہیلع لعت ہل یم وکی
 ١ ےہ تان ات ت نازم کل وما لب ۱

 مزاسلاو فن 5

 یون ای
 رز بش اه تار بم
 ء۸۷ ر۲ را



 ۱ م ۵ ے7 1 ۱ 3

 کز یر نشر حاص نیلا سم گن تنور
 ۔ےہ سر سم یس نایک مار را رجال انا وڈ ابتلا منی تر یل

 2 ی 1

5 ۱ 

 ہں 7

 NEN EEN ENTS ےس وہ و رآ

 ۶٢ ا

 نر

 و
 تاج

 e کل
 س ےہ ۔۔

 )عرب کز او هک

 گراد ےس تنا عامج روا «مبرا بہا ہقف؛ تو بانک

 زمگر زار تا روا تشج ی اسر وا یر شس یار « تی

 شادو ران کے ایم ڈار ء ہانگ کے اڑی یار ١اف ےک

 ۔ںیہ گن اب روا فهم اکح | سود کوی

 < رکھ سو
 مع.
 ےس دي د و تو

 کک

 ۔ ۳ لو

 و

 :ةناح بیک

 روا 7 یخ نشین 0
 ہد

 عم یے عمارت

 N SATS AEE 1 9 یاں ںی و ی یہ بر رو و ]رز روت کما و سش یوم



 نیئاض تی
A REH mw 

 ےہ اکیا | ۹ نانتماو رشت
 ںیہ نیب تر مرا ظفل شیب

 تیار رم || ۸ » تاب تامشرنچ

 ریتماغ ام یئاڈ ×. مہا
 ںیراپہازب یڑاد ۳۹ بثور

 تصرف ما ہہر یت
 ملزا کم بکا ۳ م السا نرباج

 لوا باوت| م _ ہیر

 مدد پاوچ|| ۵ ميس
 مسبارج| آ ا

 ۔ماوباوا ١ هناعشهمئاپ
 یگان | تا ید یی میا
 یاش ضا م لاک طول مو

 ۳5 ليقف ٠ ےہ ےس تارا انار مو کی ڑاڈ

 مس او 1 منا قل ںی لوتر وع
 نایاکتہا) کا ها . . . ےہ شان نمی ڑاڈ

 تحاضو ير ورک 7 انکے ںی ا

 تامرصن ۵4 سشسداما ساد

 ید ہلاسرزا لقت | ھو لاک مارکہ سم
 دو/لملاسرزالعثا ٠ اک یوم یووورم

 بماص اراز نلوم تیل جت 7 تست کر دز گحاصیو و ورم

 بحاص رخ اطعی غم انلاوم ترمه 9 ۳« ی ایراد

4 
۹ 

 . مس

۸۵ 

۹ 

| > 



۳۹ 

 تامرلا ترا و ہبحکر دار

 لورم ریا لو بیت مرر زا

 نانساو شن
تہ یلاعو تّقز) یدا رش مور یا ںی

 تر مر 

 تل ا ناز بطق نِقلہر ہطیلف بحاص لر نل

 لی در رس اف اس سرت بحاص زار | لو

 ےس تر یک واتس كا نابز کش تیر

لا نا | ےس ںیترارٹ کس لو ارت لورازب هر
 ےن ےامتس

 - نارا

 دا لر تنسو لوس اقا سرم یا زار

 ملا ےک ساوکں ون اسم نجم لوم که رہ ںی تسر یک سو ہیلو

 هنر ضوت کل پلس تام لازا یلص ہیوہن تزس ےس

 ےک نا ےس باوٹ ےک سا الاول عام هر ےس بات ساون ج

فر لک ناوک کردا ساز اطع ارث بلا تایرد
 -یره سلب سمت تئا

 ہک شن یر لا سم



 ۱ حج

 طم ۳
 و ۵

 ٤

 7 اص یر ےن کی اےک نی ای ةولشورم

 زنم سان ۷ 7 ید سم یمالسا رر تاب 7 و دوم راس

 2 بوم عام یہایسدر می سی ڑ وک ےس سجے اکی ڑاڈ یہ ینا فرصرکمپ ںیہن
 ۱ ۱ 5 ۔ ےاپوہزاتمں ای ند اوس آه

 'باع بیل کیا ےک (هرا سر ول کم )لس ب جاو بوت بجا هد زرو

 ۱ ےس یو یا سہی تخ صاف نر یی جی و ران انس یک ے ضس

 ` نک ےس تنسو باتکلاعترتلارگروا امر لس سا کتاب ۱

 ول شا ایگرتلاطم ی ایک ماتم سارہ او للو ۱

 ۔ (لاعترسلاءاتنا ۔ ےگ سرب نا یب رو بلقن اتطا

 روی دوم کے کیا ار نبی ی کان ناو تقیقجرس کیلی اب ےہ

 ۱ اک نا ناسک ک بج کمو ںی مار کت تو سا ےںؤوالسیاسع ۱

 :نولددرکےبددیزروا خر وات اضاکں وایت روا ۔ سیلک رایتفا بم
 ۱ كس 4 گیس ر رتا ےک لنگ ریبن کر اسد پور راک ںؤالسؤاس

 هک نت ےک ہیلع امر یز نر ی ناطاس روا. گا 3 ۱

 ںیساروا فر یر لی یرارلق عادت یگ نویز ناتسورنم ےگ

 هلو ےسر وکرم ںیم ناقحریبذعتہ مدقتمروارومشم ہعقاو اک رک یر



 دیس توت تی ےس ےہ ,

۱ ۳ ۱ ۱ 
نادرا رس نوکس ریل ؟رال ہیباطرب ۲ مرد

 تصر ےس اندر گیل نیرشدیس 

 ناب ید لاکن یہ ورا لافنا روس ےس ترت ات حل ہک

 ° وب بی نااریاشوکب و ن اسیو ےسراوکم ن اع :
۱ 

 لی ےس ہنمےک وزرا یلشبرب یک رت نوک الس تک

 یک ویمن ۔ںیرکبوض فن یکپرویوکل اک دغ سارک ےس تنر یہ <
 ۱ ےس یک بزم ےس رور یقه تر ہضم امام کے ہی قت '

 اھت ایان ےن وہا یواطاروہہال :ربقمروا هر ل نانو ترس ناو ۱

 ۔ (لکیص قمم تاراشار

 لابی زن وہ اسو ےس یارتبا کی رص سوسیلنا س ناتسورنم

 ںونالس مات یز ا کامن نا ۔یدرکپ ںوااسیرانا نام ۱

 ۱ حس ابایمدیرابناسیموک

 -دنیدااداهررشسوا# سرور ےک تاب یت یئا سم

 ںیراہہ سما - اوہ ئاو ںیہ ند مانگر رن سس اکے یگنڈروایگڈوکس ج

 تاسو سیانصت کف اشرو امت و بس طال ال دن لوماّسورنم

 ںویئاسی موم باب اکر اظ کت مو یر در وز یانگ

 ےن ںیشاسیو بج۔ یل تاک ابا ےس لت راس
 "نکا فو اک خیل اف < ں ول اس کال کل ہزادنا ےروا یک لام تروص

 دور داد( صد سس سبز گلو تکست باک
وک زرو ا بہز ےک ںوئاواسنیکا اکی ما السد اک

 نیب طںوس ک

 جواد تدر لق بت یوتاب سارہ ےن نوین سان

 ںیہ ی السا شب تفزاوخ ےک بیت یهو یر ہد نیکی نت ۰



5 ۳۲ 
 اب ےن ںوہنا و تسانامک ےک | شاد
 ایر ایتفا فدا 2« رپ ےن نو و سیلک یانگ ےس ھت ںیم
 ےگ یس نار ےروپ کرک ایر گیٹ ےن ںوہزاوآ ساتو مگا السا
 گسہپقوش ےن ںونا وت ساکت عن ام یکے کر تگ تروزص ےب مالسا۔ خل رک

 ےس انکب اٹیک ب سیم بزر قالسا ایلرکل اد س تاب شا وکی رورپ ۱
 سرلا تیب سس بہتی السا ۔اید رکی تم اترکب ایپ کوک ںوہ ارت
 رد سگ و وتو بو راز ےس تجام انقر کر ٹیپ شاپ
 نام تروس نوک تب ےاضق وہ تکه گاو وار زا ا سا

 ۱ بز قالسا ادرک در ےن ۲

1 

 ' عراف ے ٹیکے ڑی گول بعاص رو ںیم ین و مالساو نوا

 ۰ سراب شاد وکز رب او نرو ےڑوکں وزرا وت ےکا ےسڈو کب جا با ۔ ےتاہدوہ
 سا ےتوہ سم روا باب بوکس نولبصو کسب
 الا ےک اف 2 ایب بوک ایک ف اس ےس ( ع١ م۸7۸۷ کیں الف اتم

 ۱ قالا یف ےس ںولیعڈرکہ رب ںؤاب ےس نانی | کی ایل بی رک ت الف
 تان تلاع ی اروا کد ی باس ت ناپ با۔یررکوبفالف ےک مز

 (Mt) زیا: انا یو روا ےگ ےس رپ ںیہ بت ے ناپ ےک س د اپس

 ےرررکے ظر وا ںامیلک ےس ساروا سر لاڈ نیس ںوناک ںومک ارم
 تقوا اس ےک تالف سا سیر وپ لسا ناف ہک یر بولت ںی
 «ضعب قؤاہنععب تاماق تن سین رونی رک ہد رت یب یر لا
 مع روپ شو ےکرکف نخ ری ےس ےل وا “رواہ, بحاصزو| ےس اہ ن.,قالصم
 روزت ےس سا یر وفا گز مان سکر لر لماع اف بوی سو
 ار شاذبوا ناتسگز نکس ابی نیرو ایک



 س. س ےن وے ےس ےہ ا ا ےس ہمہ

 س
 بیگی گود تما ینا ےسدر کت راہ ناوت ی السا فط ی سوو

 _ ےئاپ وہ کا یہ ںاونکراسوت اوہ فاد یب ںیم ںونکے ر
 ۱ کا تتس زهر توافت ںیہ 2

 رپ دا ےک لی ؛ ےگ اے وس ب نیم تا ےک هکر

 ین اج کدایا بیکار کشش ںوہا ںیم نیک و تک ٠
 اج یورک رپ سو الف ےک ڈی شل را پسر رت

 تس ارو تشل ساب پسرا ے یر نوه یا ارگ اٹعڈروا ۰

 م گن ورق گو + تراس زن بز
 شین رب عینی نادر وا وبشر ںی جش
 - ےس یھباناڑنم سڑاڈ ےس ںی سا لک

۱ 
1 

نز نر یبداد کن اب تفسیر ار کلاس ۱
 بیای السا ےن سارک ل

 و ناپ تخی ون دا لیکر ایذا یهو تیلور عب ےل کا ک

 ماسر ےہ وب تیبعن ا ال ارت شاور فیل و ےس ی ارم ل قنس

 ست لو تنلاخک

 ےک بابر ںؤار کس ےس ہد فیل تک بیر کش

 لا ےس ساگںیمناو ر رگ سیہ ےس وہ بارت ٹول روا نوت ںیہ ےب فست

تار نیک سہ فیل تیل تے قوب تفلا یا
 یم انس ۔ ےس 

 ۔ فحش و کل روم علقو نانسی کی راہ یب سلو

 ریروطہتسلاد ےن ںوناامسم جک سوشا ماکت ار یلولایاسم

 لب و نص ٹر کوک سو یاد کلا لس نرخ مہ جر یاب لرز لد یز رن

 ۳ سیب ٹولروا ٹاس ے بیزبت نوح کز اس سم



۳۲ 
 زدی اصا ےس لہ سر# اب اتا ںادراک رات ینگ ان ئاد

 نی لاج نیز رپ ےک سا ناس ان وا سرب یردمعیی ادا ٰ
 گر ش راتفم اد ںیز فرو اب" ای برگ ںی

 تینا یکں وز ماست محو ای زرنا ہک ہ تلاد ہی با
 یک فورس ںی ند ا نہر وا ۔ ےہ گرا هرارلډ ک کبیرہ 141 رر
 تیزر ون ےک سیکر مان انب رش تای ماظنوکب زر

 3 ۔ییروا اد ا ۔ یھ ںیہ لمس نیمار ۱

 یوم کج لگن وس کس وفا حرا
 ا ناپ غ ان مسح ےن اف اپ ےک تا لص ییہ وپ نا شا
 یی رہ یا ما اف ا

 لی شکاف لاری نکس نا ۔ ےک شرت نیا

 ---- نووی ناش ہررو برفەد
 ۱  یزابپاشمر ر ودر ترس اک کک ر اکے سا

 ۱ رد کا تام ماظنی گڈ تابان ی السرور اراب کا ي
 ٰ کس يتلا با ی تاز ارگ اھت وتوم ۱

 ۳ باب یم وذم لو اکیس ےک تش نا ۱
 گی نیزه ساب تب وت بار

 ۲ نئی بوس روا کنول شکر وا کی “یو ںیہ مٹی ا یز
 ۱ هی یک منع ےگ سبزوار

 رابط ےک یاد روا تین 7 میسر رد کو
 ۱ ا دورا ھی یھ یگ کک یز ےس سم ٰ

 1 مس

 ریست +۰ دن

 نت ےہ ےہ ےسس اس

 _ سوئے یس



! 
۱ 

 سرو ۱

 ےس اہے وہ انف سی تیک ےن رر لا نمبر وا ںیہ ےن ےتانہ نابز قانجوم

 زا سارا ہک بج ںی تالاب یا. -ش ۱
 SON یوم

 - ےیر كا از یر اکرس کک تکیرگورز وکی ا 4

 پری ےن زا سید ایم ای مت (نوضاررقک تہ.
 رک یک پرا ولو تع اس ےکراومف اگ شارف یکم ال ساروا ےک نکاتی

 اک بہت نو بزر مدس ا عترت گی ت ناتن ارس اھ '
 تیام کا ۔ےہ ڈو گیل 7

 هس بس .۔

 اک ےس یر ی ی وول کوزہ کارو ما شابک تما

 رکا پروا گیره وسین کر اوروہ ے ٹر ررظظن وک تقی سا ۱

 سا ےک اشد اب کود یر | ےک مدر ۔ یھب یک ناب یھب اع اکر وا ماوف یھڑاڈ ںیہ

 گیپور وا ایل ای ےن ا چسب ضمیر کیا بج ٰ

 لت صا وک الاو یر ڈو اشداب ےراہت ای

 مل تاب نت نیمار

 ارب کیآے یکب جی ےندڑ سکی د ناب زی

 ہک کر دری ابن ےک رژ یا شو تب سض ےک سوت شرق یک

 ترک نت یار کان سم یہ انس ۶۷ اینو
 لا ہلاو)

 برگ ارش ر وطب اناڈنم شر بکس لاسرن ںیہ کک نا ےرام وف 5
 اگ ںوداڈنم یو نو مع

ل شراب روا کتے لیپ لاسرٹچ پور ےک 2+ ورو ربا شا
 رام ےک ب



۲ ۳# 
 ۔ ںی ےئوہ باینسد ی با

 بیپ بار وی نار شرب روا

 یاس نیک ازا بہرے یھب سی مالسا 27 ںی ںازیآیم لا

 ملل | ہیلع وضحتوت ےس پرتا ںیم سی قا مرت مسافر وضو
 رکا ںی ارش کای اف ناروا ایل ایل میر نم کوب فا رر لک یکن ا ےن

 تک ٹاور میان لیا در ییا
 7 ۓ اد 2 یک بر سراب ارد باہ ےک ںوہ ا

 eti ا ا ےن ایف ےل مالسلا ہیلع ونحح
 ٰ ۱ . اکے ناٹکں یوم روا ےہ

 ُ یی رکن درج تبار سیا دان زار ۰

 ۱ ایک انس یی رک ار ےن کرک یو ےڑنم یڑاڈ روان
 ۶ ےاتلہ ید

 - ےس (لفادر ںی نب ےرامرت ارم یڑاڈ رکاب باوہ ےن سا

 ںیم وانام یڑاڈون آںیم ید تب نی ۲ ار ےل مالسلاہیلعروضح ۱
 ۱ ۱ اوس 7 دل کے ےس اناٹک

 و یک ریٹس نویو د بج۔ ےس ارز ےس لو ےڑنشرکںوئااس
 ادم ہیٹ اد رب ںیہارواایل میرن ےس لا مالسلا رسم یمڑاڈ یئوہ
 یک تک یڑاڈ افتر وا ےن زذاک اچ هوا اف ےس ےرکر اسسا ار

 1 ہر میت / نا ساء تلف یب کک می ےک لاک ےک رٹ
 - سش:

7 
۱ 



۴ 
۲ ۱ ۰ 
 دد ایس سا یراق تفافش ییاوینس/ السا اروضوت ۔ےگ نیم شپ:

 ما یر کے اج ایا یت لری کرامت رکو نار انہ یکن
 ٰ . هس اش لاعترتاواعا ۽
 تلخی سر یو بد ربا قاط هری کوک پہ کم وت کو س نام
 سا ضا ت راہ ٹیکس فچج یا ےن فر شلا یوم رماد نر تن ٠
  تشوت ےس فر ںونود ےک ےک ٹاور نیکی ےک س اہلی درگھز تسهو ۱

 ۔ روو یھڑاڈ ی روپ کس ا ال اھ ۔ ےس تو شک( ای
 (بولقلا توثو لازذلللحلاءایا) -.

 سکس یت ع اد سا ںیںیقتلادداسلا فا" ولایت.
 رپ تعرب کد سری ساری ےہ سا توام یک س اے نکے ہ ٰ
 یس سا گز تدا ا ےن بے فض سا ۔ یت دس نام ایل مع |

 روم یش منقار

 1 لن یانی لک اڑ رس 2ر | ےک باص یوو ۳2 سنوات نا 5

 یر بان یب بم جرادر ازم یب هی | افق کیا ملات نعتیک

 . (لژارلپلاسو لئاسرر دانم مکی رتن وکر یت
 ق رزق ںی قند ںیم یاسر کے ہ ایک ےن ق شد یکن یا نرلادا ام

 ےہ نم ضن اطا ہاشداب ےک تقو سوت یئاوڑڈنم لابی نواری
 لاد ںیم ںورسہشیمالساوکم نا گاو ساروا ےاجابدرکر رب کوک اکا کف
 یکن اظفاع- سل ریو ےرادشدنارذاکس ا وو ہک کاپ ج ۔ اہ ابد ےنوہ

 ( مک اعراب ام تما امہ الف ہکں تاک
 ےک رات رد ںیم د'دارلارد وب یو امان ال وسروا ےب ںیراتحرد بها



۳۸ 

 نعت کی کے یتا ا کے ایا نایب ے بلطم مسا :
 1م ارواونلرداوب ےس مارت کرک )از ےس

 چا کس راوقم ساروا بس بیاد تر راد یی ۱ کاوش هوم رش نر یواش یل ارپ ماش تر
 ۱ ترف لان تر رش ر

 : یزاژ 3 ورق بیا نا ام اسم امن ی لا
 تک راب یی ادر روا یہ از ای ےھت ۳ رکے بج او روا رش مک
 ۔ ےس نشنال درام

 1 ایا شارو ع س ع ۱
 سلف شپ یارک تاتو ولحم بس انہ )تاپ کس تام

 .ےسو مڑ شی + طبق گرین ارد رک یب باوت ا تام شناطیشر اپ ود
 می ۔ںو تھک )اش شورا کپ آ سا کپ هدر ز برم سحب اا ۱
 روال تایریول زا سس ن 0 ) هو سنگر سرک سیا نا

 تک لبا ہد یک جی رم 7 نب واسم ےہ نالن کاب ےک ےرہاشم
 ور یھب تمر کار قوت شب یدنہاپ کت دیش ببردا۔یکی قسم
 تہ ےس مت ےسربد یکم و مراسم کا حت کو ہر مانور سا

 یم اذ یر ٹن یکم وتر یر سو دمہ سات سرخ ھر اڈر وت کش ہت
 ی اک یتا را بی ۔یئوہ دب ۱

 هاتبرد لقا 7 ١ یر وم موق یر کیا موقرموباےمساس دا
 ۱ کوب ںیم نوت زا ات ےک مرد لوا سس ترا ۰ بزم ار یاس ٥ای ای رات
 ۱ لا نئ اکر یھ ہاکرپ ےئ یاد س نر / یوایند کن گلا ے ںورہ



 ۔ نرم ںٹعارز | کد ںیم یگدنز 3 کرد کی وما ی یبا ۱

 یم ںوتزالم لوس هر ات ےک وسعت یک راہ روا کلا ےک نمی
 یاں نار یم یکم یر ئز وک ام لو لنرکں ںوتمزرا یوم روا

 قیاس نایب وبذع ی بت ہی یکن اہلل کور نم سقز. یىد سک

 ناب گی یک نا روا ےہ ہوم ایی رافلب لورنموک تسلیت سایسو ا

 : ےب ےس مک ےک یز برر (یبوسو ہی ںیہ ےس مک ےک یب کگانوروگبہز 1

 جراپ- یک ںویکیٹ اڑ ےن پکا اچ پن یک ےس ایم جر راه

 سا تیر مکس سنت سا شو سس باور
 2یا سیف و روا رلاو تره یت ےس بوم ہدایز بس سایر ۱

 - تب بوج ادارہ کب وت مدرک ےس یر یھڑاڈ ےن ںیم

 میلع بلا لام ان تا بوت تم ےس بس ےس ۱ رکن و اسم شاک سا ۱

 روا ےس رم ڈردڑٹیاوکم گہ جر ا ۳4 لو تی ی یا ےس ںؤوادا ک !راسو ۱

 ںیہ نیا وکںومھکسانت اہ ساپ یہ انتا اک مع موی لی
 ٰ نکرد ےک یر ورک

 ےس اورول زوما یر ےس او ۱

 ول ی کیل کسر کرکے ل یخ یک اب ضب ہا موڈ

 وت تیمم یر ا( یر وا کرت تل واک میز ںیابر۔ںہ ےمارٹنم ییڑاڈ

 ماش رم نوا شاہ ککے سرکہ مرا تساوی نفر عرب یک نا وچ ںیم ںی

 ام یکے اپ فوقوم یز افایکوت سید ڑ وھی زن گول یر عمر وا کرک ساب ن

 ی فوقوم جاو امید ےڑوھچ ج ےن ںی ںی لس لنگ
 یادی واو ںیم موم ءاکاصو ءاماع سبا لوبیا یکرت ےسود



 دانم ا خو سه سرکه روا تبا ےس ےنرکے موت ک
 مش ںی کای ناس ےک عرب لاس وس مو ےک ووم تمار کرو

 ور یاران رسوب لک خیال ےن ںورت
 1  گیموااپیماکن بایست

 کناری روح سرا ےس مالل لع مدآ تح (۱)
 ۱ (مالسلا مخ) یر اڈ رول لو رد مات
 بیک او یرویدوخ ےن رک ہیلی ی مرک ی نرو نص

 ۔ ایات وان و کس اکا دفن یر یاد یا 2
 اف عنم ےس سه او الکی وز
 ٰراصنودوم روا نوای کرشم ےاو ےئارڈنمروا تاک زاد )ھر

 لا کب ےہ ےک رانا ںیمروم | یو روا 2 است نل از یک

 زر دس سا کن شک عرف نایب ہطباض یوا لوا
 ویلطەدڑر ۔ باک با رم روا )میم می و ۔ورک یورک
 - (ے اکی را ووونٴ

 رواتسا| 7 د نیہا | رک اح مات 0

 روا سم تره کر یڑاڈ یر رب مو نا ڈا تلی ے یلص
 تبا لو تالف یبا رنو ےک مان یکے ےس راول مسا

 ٠ ۔ےاتلساہای یش
 تموج ید نور وان وری مک اوروا فاص یاری

 ہنی اوتے کرایا داد یک دیو کت فلان بنا ناما
۱ 
۱ 



۱ 
1 
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 روا عر رزق سی اد دا تاصاتک ںی ےب س ۱

 ۹ امن :
 نل یسرلا یف فام ن

 و ار ی

رر و اب وب ۱
“وم روا ےک ت فلات یر اسو ہیلع ا یلص 

 رواد یب ۱ 

 رهره- رپ ےا دریک واک مهلت نان موما لنک
 ںیہ

 مہ تبرد تا ےگ نر اج زہد تا کج شک وک ر ص ا مر
 ۔ ءال منام ےس انکی ار ہاگئصما

 ایگ یی بش کا ےن یںویزاذ ےاو ےن j بشار

 | ےب کاج اناڈنم یی اڈ ےل ےک ںیورب زن را ادیم مے انا

 ےہرا فیبر و ارج ےس نوے لپ بار اوتل اےس ضرع سیم باوت ۱

 ہجوم وص تک ینارڈنم زاد ےل ےک سج س ٰ
 ہیر ادر لا ہلا

 عیش A0 انت سل نیو

 1 ھ7 رخ
 یا ی با ها مولعموکب انجےرسود + مالا ع نیا

 وک نیہ ام وت ساب نیاریم لب ! ر لول اس مانی چ بجاو ارطیا یر

 ںورروا سانرلہ یاش: شر ابانیلاساب کن وفا روا وگو متاس ےک یڑاڈ

 ۔ ےب ںی مولعلاءابجا ملاوگ نالا

 ۔ ےن ناسا اکں ویگومروا ںوٹخان س کم ےک ند ےل ےک ندا

پ ںاماس ہک 2 یا رو | ےس ی رور اک کا ستالاعماع کلاس
 بین ی را

 لار تزمع نوار | روا ےس ر یرال تب م ند کد تروم

 ہکںیلاسڑ نشان سی کلم ےک ا نب سکر کوک ا ہب ار اج هرکی



 2 0 ی | قوراثروا تو نور رب سم رم با تززحح ساب روت <
 چک ! روکش نا ںیہ کرار وار خمر ایہ ارس

 ےل اکےک ساروا قوت شیب صاقمع داور .. |: م ۰ ر 7
 رک ا یس ںی گج یا کوہ سیاہ اخوت یی اد نامی ۳ 2 ج یه ۸ ٤ ا ناتکیراس یک ا یک شداد توک رپ ساردزمودوت قو تزاہا اک
 - چک" ٰ ردا“ یاب ناری لاو ےک

 باس اراد ل ر ےس نو ںاو نانو رو یک ۴ 0۳4 ۱ ۱ و. مد 1 Te 3 2 مری تاز ۱

 گاو ورانا ور نر( اوورکوب ساوتر براک ا تسل روم یار
 . توی تطاس نار ناشا بنا رص راه گامب وہ تک لو بر ۲ ۰ ۰ عہ . ر م تگ
  (لوارلب ورا ۔ئگل ںی کف تورو ترطروا تم

 بلوار | یو ےس ںی ناقانر وا ان اھب رک کاب ار داش جزا
 : ہد حب ےک ےس تالاو ک بن یک ان ناافون یک

 ںیم نار مدد نیز کیااکں یم ںویہاتکسےد عوف یم یک
 ناب شاپ یب سوت هاب ارس روم ۔ ےس لاف ڑک وکم و سا نیٹو
 ٠ - گے ےر

 ر ینا او اتم یفم ےل ےک گاڑ م یا کس زر يا
 لباقم رم ےک ناروا۔ے ےس یاد یرصی دس دو ویک۔ ےس اہ تی

 رق نا. دن کلم یب ےک تقام تدادلا قدا یک ورب یاب ےکب
 کیپ لان ے اینو قاب رب تقام یکن ا ین سرت یو لو ها پی
 نیمی ںوزیڑن شفا تموم سان کک نا ین ای



۱ 
1 
۱ 

| 
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 ' رک ساالم ریون دازوارھت نایب ۔اھت گنج استر
  ۱ل7ل رر  : ۱ ۱لباس تارا ایل عد ےگ یک نیکو کودک ایزد نوا ےس

 ےن مے ےل داود ںیم تام دم ی ارد ںیم تو تشو

  ۱ینا سرمد کس کیو قوا تن نایت تک بست
 درپی ٹن ےس ٹنما یک( سوت اسرار یل کسو میت ےن ںورب ار

 سامسونگ تراک .
 سیم رز چے ود اےک ناگ

 ںی تا یک ہند گا ےک ےئآ لس
 رسی تر رج میت عر

 ریس او لاکر وا رپ اک ات وری ۱

 ے کر یاد کپ نا نانی رزعمیساونلامار ورک سلو شاتو

 ۔ ےس وکیلی یو اکر وا لولوکسروا شکل ںیہ ںیتزاطیر کرس

 م السلا رونے یی هیوندا یرنوارف مکع نی یر رک شو او
 ےک ےک لام قزر سن یزرو فان ےک ل سز رو اادف یو ایا

 هسکو اک ق زر ہو هجا اجوس ۳1 وہ لام ئ ترور یکے

 یارک زاو وہ نآ ےقزر سج اتوم ے زرا قوہالرئاطےا
 ےک تمزالیروا لعل ےک تارضح اد یھڑاڈہکے ساب یا یر

 وا ےہ ںیہن ولا روا ےہ ںیینرگروا ؟ سے ہ ٹواکر یونا نوکر ںوزاورد

 تو کی امام ۲ و سود الی راد کر بروا ینا الا تییش یی

 ناطلنے کت ندا ںایلمنرب رو وث» ۔ق ےس ۷ ۱



۸" 
 ےک ساوند قور نیلا ین تلف ام رن یی توپ یر اپ وک رفنلاہرد
 : اند لاژرابیقم 2 ولو مک کد قو یریزشہورپ لک

 دار ما ی (حزایاسم ان نما ہو ےہ نوا مول سر تلاع یا

 ۱ ےن ارات لوس فالف کر کرما تمول ےئوہ تھ یت ی انا انپاوکیڑ از
 . یم یر کر ارگ ون اق ےک نامناسب ۔ یت ید جواب لی
 1 رتللا "امہ سا ما ماری ےک ےرہردا ای مدرک و تست
 1 ۱ ۱ 5 ےہ و

 ز ا وکتروس ی یبا اکیا ےس یا از وص ںیہ سیہ ہو کیا
 - کی انز تی کن رب سرت ۳۹ جت تسل سرسره تے

 ' روا تک نیت یراز تستر یھڑاد کلا بیو
 ےل مراقب ںی ناتسکاپ یارو ۔ے یا لمسی نو روا ںولوکع
 باز لہ ٹاک یر وش ۔ س دوم راد هرم سراب رپ نوت لا
 ابد اسر یاع ب انب لر جر ٹکٹ اے ناتلاب ٹر وا لس یلعد یلع

 ری نک یارو لکی یاد فا ےس یش عرش سرو | یون یی
 از اياد یی

 نود ےل د یتا ڈ یر وب ںی سالک لا ۔ یب ۔ ید یا ےکر وال ملک لی م
 تان دبءاص یک | سر وا بحاصرل ا مرا معب طر امور وا
 ںولوکسا وی روال وضو یر ارس کیمرہ روا تر ےتوہ تیلور

 ٠ ۔سےاہ یل نالسم ےک کورانی د
 لابا ران مچ ےس اس یڑمںیہقللع ی شر لاقمساب نا ہہ
 دو بانک شنل تازحح ےاو ےک الہ کم روا “یم دا
 ۱ ۔ وز را - وي ہی بہاول تنم بانج ےس



۱ 
۱ ۳ 

 اب ےس یمڑاڈر گم ںیہن فیل روایروب کاوی ےک یروت تقم ٠
 رم کیا کناف امر علم ےن فوول اردو مرات سر ب تلعن

 ےک ےہ یر ہو العوج یکترایز یک داس تزن لیک نصر دیس
 یڑب سولی یاد کاج ےب تمبر سٹ بیدار زم ےد کا ز

 رواد شف بسوں ئادڈنم یم زاد ریس یار زور ہعانالب ںی

 رتا ںیہ تقی یھ تقدیم بتوان ٠
 رایسباپ ام ارب سوت ۱

 یھب باوجاک ٹک با الا کیا سیما ںون ےک امسال اب

 ہک ےہ اب یه کیا نج کا یہ رس تاب اتو
 اب ہانگ روت بتن هتک ما ناھا “ںوھکل نور ر7 ںیاید”"

 ۱ 2 یو عمر ہانکسا تیک یا اولایاسم ۱

 ےہ یا ات یے سہ لقک سا! باوہال یےسوت ل اوسر

 شاباش بوتوک گل ساروا ۔ وام کیپ یمن عکس ملا وترک ت
 ۱ ۔یگوہ ید

 از مج دزدر زار ں و اب یار اپ یک الساد بَ ہک ںیہ تتیقحہ ی ایک

 یاب ےس بس تمیز ور مر وا ےہ زی طقروا مانب ںاہز امن قو وع ےس ںی

 روا ںیم یزامن گول یرسق چی اب لکشیو وجواب ےک سا اب اید باس
 ٴ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰

 ںوئالمسم لوور بس ںومگالںوراز ور ام ےہ گول یر سش ےزز کی

 تا رر ول و اکشن اک تاس رک وا . بسزایی نرخ

 لو سرب سا ۔ںیہلن ۰گ تو در نیک نافاس خلاب ےک ےل

 یزا تتوب ںیتزوع یر سن کروا وم ناس یر یف ککے زیرا



 مپ
 1 ریس لیدر ار نیہ رم یر ن کر وا س

 ار السر بس یاب ےگ ںیم یزان یسیندد سیم

 سا ۔ےۓئ وہ گاف رظوکتاضا زا سرو ےک ںوگلودز بم ۱
 7 ربا سا تل نایب یک ں وہ اترا بت روتر ٹا یہ لم
  نصب سوا ےنادرگ تیرا د ازا فر ےئارذ لوبولی س سا یک
 هک نیک

 مک ی یک ںیہ تن

 2 ےب گرانو مز مالک رب ناداب رم

 می او تطلضلا مت هتمعنب یذلاہللدمملاو ۱

 یی تا



0 

 5 ا 7 ٰ
 تیبا نر کا

 هنایبس ماپ

 مکن یاس سی لاعلم ریا یک تز نید ےئاماع تا

 سا گو ناسا یر یک عڈڈ اس

 ۱ ۹ ٠ےک ایک رک رکا مالکی تسرارقم یشن سا 3

يک اتورکه سراسر سا درو لر چ مایا --1
 وی زا 

 - ےو ا ابد لضم ےس قفا تنسو باتکب اوج

 بںاوجلا ..

 یکی ڈاڈ موم کا کک تما لم اب شی السا تیل

 تنس وا ےہ بئاو نكر دانا اک (ر روا ےس
 س تسو بانک. تاب ۴ےس

"f1 

 روا 2 ر الا کت یصم ٹی معرکے اڑنم اف تاماقم تاش



۳۸ 
 الی یاران رس اروا هام سالاری لا رز"

 ایر نیل
 رات یکن راز ۱

 ےہ ول سم ےک دل ناطیق ول تو ربا ےناڑنم یھڑاڈ ںیم خیرات

 اتارا ترا ےن یعلوہ ات
 ےس سے <ں ےہ را ےر

 لر ے ںورنہ ےریت ںیم ہکاہکردا ۱ 21 دایع نم ند اللاقو ۔١

 سراسر ہرزت رص (اکںوردن اد ال اصور رم صن

 کں ورم نئ وااگںورکہارگں ینا ںیم متر هال 2 نکل

 ین تل ہک ود یکن سن اراک اسان لاب ماش ال ناذ نت

 ٠ دواک در یی ںی ناک تاو 200 5

 ۸گ سگزٹوکں زی نو ان یک اسلا )رر ہا وروس) دو یک

 ۳ 3 ںیریعت یب ہل ناخ دی ےن مارک ںی
 ی کیو کیپ تا ےس ار اکو لورم وب انب یا با سلا نایت

 ان روا ےن پوک ا ناطیثروا ںی نر ںیم یر ےک ناطیش هو سبوس 3

 لی را عیب یھت لا ی بار یی سا ےک نیل ناطے ات رقص
 ۱. ںاٹاڑم تءاد نر ضن اگلی طی نیم سا

 _ تمورون طی وہ ےک یورپ ک رخ دند ولدا نود نم
 .نامشن ادارے سایاش | ناصقن سیا انت اش ہک

 ن ازات لات تار زنم یھڑاڈ ناهس ن 7 ےدتاب یں فا 1 نہ
 ۱ قبل را ےابالپ مع سای یر بے ناطے نو ترک
 ۱ یس فذ متر یس



۳۹ 

 اه ا

 اکہ کس و واز س اوت او هدیز زا تنم کیا ۸۱ میم

 ان تل مع گرا ناروا هللا اخر نھ صحو -۳ا

 شیت کیر یاد و ةيعللا بیضحو ناتفلا ا

 . ساک تصاویر ہدایز سل لعاهنمدازام صق ۱

 لک م ۱
 دوز یب ںی ل س اےک ناطے موس یی ےن رات
 ےس شن ذع هد ید 22 وت ںیم یئابآںایہڑاڈ بیک لورم اس نااہل 1

 ۱ ۔ےں ےک ۶! 'الہشا ہیلع وا ول ترس مای( روس ۔ ےھت ےک بس 2

 ترول ے وکم السا ہیلع ردا ےن امکح نشا اوم ےک .۔

 تان یت سارک ا ےن مروا نار ذاطع ةدرقلا نم رم ا او مع ,

 ماا ےہ ےدنگے رنگے راب ےکرج ید تی لمضت تاک یا

 مرت یس فروا یرب یڑب ہد لس ےک ےک و مر ۳ رم

 ۳ ه نقی

 - ہک ایا ے مال سار یار ورک ایکس مارک( رت ںی نت کت آں ا

 کال سو یک وما کے سد موش امتام لاصخرشع ۵

 باوا ےہ تمارا کیا ےس سبک. اجرا تایتا)وکلھا اھبطوا
 ناز رد ااورنشاژرواانپ روز ا برشواضیمهضح و

 ےس یب  ۔براثلاوفعو تسلا صو

 یک £ یر تی ںی توب رس



 سا

۸ 

 5 لاخولا نوت واک مکس
 ںی کا می ۳0۳

 ےہ ۵۰

 2 سااکب ج وکو لس ایروا

 ملا ےک ناچ ےب م( مت ےا ہک وریا

 نام بو لس ےس 2م ےک( اکے ا

 ایان زور تی یک
 نورد ایک ورم رک ١

 هتک سا ین ار داوم ےنرک رک ایگ ۳ 2

 ست ماکو ور کروا مر رپ ںیم تیر و

 هوہردا چرض کف ووم رتن  فورعلا درک لاو
 روا روا مش نی تسول مک ت و عرش دصض نام لکو

 یکی هر اهر رسم ودیخ ههرگو دصرح
 ایل تن ناز ها ادا سست نات ہلوق تد ڈ نمو تلق
 ںیہ سلا نر نو مو ےاد ےک نابن یک مکیدان ف نوشاتو
 ۔وہ ےک ماکے رر ےس ےک لا

 ےس ےس ںی ترک یب نم یڑاڈ ۱

 ۔ ے س مولعلامایتا حش یراق ةداسلا تام 5

 تب ینییر تاران ودا کی مڑا -  تارکتلل نم اهفتناما

 مای راز یہ ےیل ےہ ےس ںیم (ںوما مم ڈوبا لوامقلحاذکو
 ےس نی تارگنم یب اناڑا ے ے وا نم یوونلا قایس قو

 تارظرشا ما یہ کاوی مامی گتارکلاةشا
 ۔ےس ےس ( شوم کهن تن تہہ عی

 ۱ یر تھر ایا نر هل ۔ دص یرعم سوماق ںرش س ورا جات ےس



 ۵ا ۱

 یزاژ سرکه اسکو 31 077 رن مم دما

 لیدی اربا یکم روا ہت افردلب تلعن وا ٹیدبن یے

 واز لوقا نو ر ےس ںوضابوا نیر ےک موت یکم للسلا خا

 ۱ یی بابا یف سالہ سیر ق ضد نی ۱
 سا نايا ںی ں ولرو

 یکں ود 9, انا روس نیشلادبع تح ےس ںی رش یرافب

 ۔ے یک ت ۵ مور ریاض لوسررپ بلور ونی اد ذکر ایفا ترو“

 لک ما یکن اوکں وری ٹی ہد رکا یب یک اتا کس یل قل تاریخملا ور
 2 ماش ارض دی س |سیراک ےن نیمایی 1 تر

 ےراس لیک نا تری ب ہللا قلخل تاغا دل وک

 ۱ بسه ب گریک اش پل نالهلکهلبقرکدام لمتشب

 ۔ ںی لاش یی شا ق یت ۔ هلدا اخر یف فلل ذ لک

 را انا تم سو

 اس ری ترم ی ولد تر ۳ ار ءا تص

 ایا فرم ںیم عرش یه لال تاب
 مے ارڈنم یاڈروا ےک لم ماش تم رو تلعو

 “اف ںیہ دروا تلم یاس این ۰ نیب نا لاتا یکم 2

 -تسا “

 شاکی راد در واوک اکے کر انما هدا کرک یکی ادر

 ۲0 ای ات ۳2 ےل

 سک رخ مسار لرو” ایریا لص یبتلا لاق |

 _ ےس



 تير ےک یڑلڈ بلا سس

 ۱ ال یر ایکرکی درک کلا جو

 ۳ اِ ےس دسمازڈنوم کیا تی اح ںی اد

۱ 4۲ ۱ 

 ںایکدشہراڑ نمر اک ںولاب ےک یڑاڈے ہل سیل رعشلاب لشم نم
 و رپ یو ہور

 1 ی ویا
 ۷ دیاگ امدادی هملحو ا دن ناب ه دخ)زتم

 ١ ۔ےہانرکردد ا زوم ہللازادا ارملاو سس نم

 ےب ںی ری ٹیم سا سرم اب رش و
 ۱ اس ےک شک ممکن ۱ دلش هلم هبصرعشلابلثم

 های ےس وا نفتنناب ۔مملا عضب
 ںی لاہور رکے یک تات اب ںرقنقو دودن ام ہقلح
 جسم كيرخلادرعشلا دارم نا نم
 اساس اھا ےک کت راہب هاب نم عمجهمهناموهو

 ۔ےہاھب ین یھب. ۱ مح رت

 ٰ و سہو مچ ی ےک ںیم ری ی رات اچ

 رب ےہےسمسج دس سم

 و تر ره بکر ہعقوم ےکل مہ ا 2 ا

 ی ہل شرک نماید ےک ی هم سارا



1 
۱ 

۱ 
۵۳ ٤ 

 ا ی ےس ارب اک شرک رحت تملا رک ۓ اکے یار راش یی لعس

 تل ازم "

 دا اما وم زا کیک ض تی وکر کک ںی تارلا باک

 ول ںیم پس ناک کک تیر یکس اروا ےہ اتم کاک کک

 ےل ا ر واں یے لش گلے ا وےئاڑنم زاد ہک
 مز اب تقر کرشلا گول

۸ 
 هوم ےس ے رتا ابر یو موت ک رد کما تر سب

 یا لپ سارا ریو ۱
 اکے فل اع ےس تہہ وا ف١ مهتم ریتک بهذو

 کزن تل ےس ایکس ےس دم ےس فللامہلاقو قل اعنم

 کک ا1 تنصر دا شاپ یندز کپ وہ هلتمهقلح یری ناو

 | کوم کلا ما+تطخ۔ ےہ لون ی یب 5 -هلعاث بدایرمابو

 ۔ ےگ تم ہلکے ےک

 هاش ںوتا
 (نوسانگو تاذآے (لوع | ںولود قلح نیدیلا تافإ نمو

 گاد کدرمردا یاب ےس ےک تروق ںیم چرا ةيحلو ةارلا سار

 هاب. ےس یب اشارت اکر کے س یس روا انڑنوماک هضم نم لقا صقو

 زباکتروتایدرم سا انمکرو ازم ہم ةناعا ہل دنم نذابولو

  4روا ہے دادا دان ہک کو 2 ںویکے ةيصعمنوکیف ةيصعم ىلع

 ۔ےد انکی دادا یو ان شط راضيا

د ترباوک سک شک ےن نرم یاد کک ےس ںیم جانقلا فاشکر
 اب

 هست ترابسا.ے

۱ 



 ھ۲

 ١ شر ان کنار نان اکںولب یجب  قلح ناسا حق -

 ےاصرراززاباناراٹھپ ےہوک حایللوا بولطلارعشلا ۰
 املا روا جے تسردانیدانیل ترب اکا  هجاحلل هرئصقت و هدخا

 ڈش ببار . ةجاحلا مدع عموهیلا
 ۱ تن لایان الات آ یکن اردا لا حج الف حطعما مرج

 3 ی  ميالندیملاقلح هلتمو
 3 ۱ بعص فاش - دلرايتسالا

 وزش مس نره ۳
- 

 ۳۹ دا
 زره O ES روا ی وکر ط ط طظ

 سا

 ۳ ایی هدبز ےس یم کیا یاد یک مال ہیلع نور ترص او مو اعم ےس

 دم ترص نمک ں یہ ںیہ رایت یکی هر +
 هنر مصر مکتب هد ےن عت یا یہ یڈاڈ ک

 1 سی ندا ےہ ت دیں ایسڈ ی مالس ۱ 3 یس رس ۱

SEET 
 ڈد ٹن ںیہ ارم سابع نیا ترنع نارفلا نا نیک ا فذ
 ٍ اتا ہیلع متر ترص اعتاد ہمت ںیہن یو انا توش یاس

 هاو کیا ناجی ںیہ لفاد یی ول و روا از ںی ں ویچ سد ۱
 .a هری نزاف ی )- هک

 + سقف ںی ٹر ی او3رطفلا نم مشی بہاص نار بزم
 تست السادامه ترفض ینعاقنا لاقو مالسالاةرطملا
 تنس مت ارش کت ضو  ةرطفلا ترضتم ہراعد



 از یکی قدا ةميدتلا ةا
 ترطخ سااکں رتی مارو اار ایتفا ن رجد ءءایشالااهراتخا

 بیای تاقتا لکا ر رت تنس ین اھیلع تچ تیم مالسلا

 مي اینا نعپ سیہ ی شارب . یبا اتاق عارفا

 ,ر رای ۔هيلعاورطن لبچ
 تافل دری اتاق ےس یر اتم ال ترس رت کت عی رر

 نانا لی ےس بسوکس ج ےہ رد ہود . لوال هراتخا یڈلا سد یا

 شوی( ته یا لیفورشبلا نمروطنم

 روا ےہ اینا تعسر ےس تینا( وین ۱ سما نب نلاءابنالا ةنسنم

 و يا سو ہیلع ہللا صانیب

 نیب اید مت اتارا اراک مه عاد تقالاو مهعاتاب
 دوو +

تا مهدی لات ثیح
اسرار ما ےس م ںیم 

 را 

 آيا بابک به ملی و
 ایلیا لوس (۱ ج طم ةا رب

ابا نیب ےک مک ال تط( اس تیر خوا یکی ورس یک
 تپ 

 ٰ - نہ ےاد فک ان یکی یو
 7 ۱ 7م 7 ۱ ۱

 یوم الگ ا رلع روم کوہ اد تا مر ناک پاس

 اسارت روا تلو نید سما ع اتا کتان

 ار ںیہن
لولرارقسروا تیغ کی / دیک ( السا ور ونک سر اہ ثسواعا ٠

 لر ناب

 کاب یا کلر یس ون م هيلع هد یلص هل لوسر ناک



 یت قبر رک کان یک رت سا وودصالمت ةيلا ٹک
 روا شام شاد کے س ںی تیاوریرمدد تیل تلم دق ةیاور ف
 ۔یت یتد کک ابنیم دق هده لا وذ نیبام

 ۱ نمی نی زرتر ره تألم

 ناک س ایہ ناک ابتا یکم کے ایا وکم اسو باا لرو نھ جنب
 زا آر وا پنڈ وک طا نیس کام یھڑاڈ یک ا بج ےس ارگ ا 0۰۰ر ۲ ۱ 2 مح رم

 مالساراع ین یم ابا یک نجس ی یڑنروا ییا ایراد یک ماظعر اینا مارک
 ۱ لول لوس بانی تایر ای نار داروا یک سا یھ اڑی لے

 کے اتو ےسائانلا نا عا اتار وا تعاطا یک
 پس یلعرشا ل ل وسر ےریم ےسا لا وت سن ناف

 رہو ےک تب ےیل منع نا ہا مک قوی شا

 -. . اگ ان بازارکار تفاوت
 ےس یا ملا سه تاب یس تایاور یوا ت راما تایآ نا

 یکم السلا عین ییا ورنہ ندرت بو روا رقم ےک ینا اتع اکی زاد ہک
 دامی با ےس تمالوزانتمم کیا یکم السادوا پدر وا بنز« ٹلروا ےس تذس
 تنم السلام اک یکسر سن ین تاب یب ناسا اور تسال شم

 ورا لقب تاب وانت ساز الخ ےک يه ناروا
 ۱ روس س نٹ ےراصم وم مس یم عش

 فارم ےک ہیک ںی ںیہ لاما
 یلمزکت نس لاو یھڑاڈاکٹو صو نفسم م السلا مع اینا عترت

 ا نا ناطخ قضوت یدک هرز رو



 ہ24

 ٰ سشسواما یاد
 ےاز زوال رد نیابت سیا نحر نبا نج

 یکن یت مرا السا لوک نیکرشلل اوفلاخمسو هیلع ها :
 e و کت نلاغ براوشلا)اوفحاو یلللاورفوآ

 رش وا< کن وم روا اسڑب ںایھڑاٹ وا حح ادا رم سانا ۱

 فوت ته ور ای عر یک بجر نا لنفاف ہتیهیلع قر صا ۱
 ےس یھ و سیل هرز رک - هذخا .

 ۔ یدال ا قو ہدایت

 شاتر میر سر مر نالت 2 نیا ہظفاع ںیم مش ترم سا
 - ےس ںیم

 ےک زار لا یف رم نب ترضح ثشٹسعر مع نا ناک ۱
 جهش ےک لر رز ریا تیم عاصاب هتفد لقسا نم
 را تکی ٹاک کس ا قمی ی ڈا نخخایہ هقصتلم هعیرالا
 - ۓئاجو یر ارب یابد یوامشیل تالذ نم لفساب
 , هتل لوط

 + ےل کرب
 ے بلطم واک ٹر م ساکن وہناتنہکں یم نا یلرھظب یزذلا تلف

 لا شرر نبا :تمزحح رےہ ےی ہو تبار ذٰمصخبالناکر٥خنبا .
 ےک جوک هرکس یاد ہد ایز ےسرضعبش ناکلب كضلابںیبصخما
 هام یاد ہل مت رن ضرضخ یاس رع ٰی٣عانمابر مالا لگ

 را لا ملت سابللا باتک یراثه
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 اس ےک تروس ساک یو اهن وشتت یا ةلاد

 به هدیز سر ضعف ںاہج کف. رعش لوط طارفاب ۃروصلا

 و یڈاڈیڑ وہی ب - هضرعو ةيحلا

 راہب کف نگین

 ۱ - ید ٹاکرئاز ےھت لا اےس مہ یا و ید یار

 یو کا اے ےک یڑوم کا اوہ واحس عفت سارا

 3 ےہ ترابی يا یا لئ اب ےس مو ےگ ۔ هاب

 رو ار ںیم یاب رم فلا وم الع ںیم عر کٹ یری اروا
 ۱ ٠ ستار گره تلا یر رر ولا "خر برهوبا تدح قو

 5 روا ےس فل اک سوٹ ام ےک ںیم دارلاوھو س ںیم ا اوفلاخ ۱

 لایٹد یی کلو یی ویر رم ے ومها نور صقیاوناک
 ا ۱ تار اهل تاک نم

 مک سیو مول فام ت تاب ےس مس ور ۱

 نص یکے جی ےس یک ےس سج ےہ تن یں ویٹ یب ۳ ترزبشانک
 1 نایب اک ع اش ےا ےن بحاصی دودوم نیلا ناف ی مد

 ںیم گذار ہللا یلص ہللا ل وس تا

 > تاب اسب یڑاڈروا شام ؤ انک ءامحاب رما لسو هيلع

 ۱ ةيَحا وعافعاو براوشلا

 ۔(یذمرتر

 کا ے ماد تا میرن رعد لص یہا لاق



. ٩ 

 ۔ںیہ ےس ںیہ ہد انک سرم. ہیراش نم نخی ۵ نم لسو
 - .انمسلف
 ۔ ست سارا تیر یراق یلع الم ہمالع ںیم عرش یکس ا
 رونهرگهب انٹر ال تیر سا هاسعم نارهاظلاو

 تنہا بلطماک ےک مال ہیلع تسلا هه کلر اتل دی لیک

 ےس اتالد فوخوکس ا ای ےس انار وک کس توملا ىلع هل تو وا

 - گرم السا تلی ترم کا سارگ های رمز ةلملا نذهرفل

 تا توں کریو کانون ام ےن ڈک: سرم بیتی يا وت

 لات ودد وی یر ذکر مصر او ےص تست هرکس ات گوید مالسا

 هدانا ی س یا یا ملع هک کای ٹ رم یہ کردا
 ترک تور زون یار بع نوریفم ت زمرک س سیم یز ل اش ن ےس ابار ن ایہ
 یادو ناب باد ۔ ںید شا ں یوم یر ی لال تن ملال ونک

 لاک ما
 اب تحت تر نایعراد یرورکا ا لوم بی باک مرکزی اھعات ازم

 ٠ شاز نایبتلاع تیام بغل ضر
 یاد ہضم ماری ی گول جم الا لاپسلا یتهنانک
 وت کام برگ ےت اب ۔ۃرمعوا جح ی

 قمه دوره دی تر
 ی نات تح نجف کر یاد یررب ماری ای اوہ مولعم ےس سا

 بجای تراز یی تسب کپ آ یارک ایم ے انآ ق عت ےک نر
 وی عانت یک یڑاڈ کپ آے یئ اب یک وت الو



. ٩ 

 لرز ےدنجی پر انچ یىی ڑاڈ یڑب لری شرک ج س یا
 ںیتلاڈر فسا واوٹکو کر مح ۱

 رن ںی یب پی تی ادیب کہن شلا یر یر یب تم یبا ۱تا
 نشر راکت ر ےس ۱

 ےہ 3 اوردر ےک او ۱ ۳ یراد رمز هم 2 ناروا

  7ل و ےک ابو ٹاک یار

 ٰ تلامح نام اع کب حاص یدودوم

 نایک اپا ایکل اوم ار ے بداصیووووم بات ۱
 'ےتن نام یککا ا وا باوا عردبس اک سا یک فن تشس کیا یاد ک ۱

 سرب بلوک ل اوم سا ےن بعاص یرودومرگ ین کوب یڑاڈ .
 طب سنی ¦ ترم بدو بلد ت ونا ت لارسال ا

 یک وین ددر ے ےس ےک لوک یوا لامر لا ءامس'
 ےگ ےک ےک نعم ی تالا ےک پا سو سن مواتمرادقم یکی ڑاڈ یک
 فا ہکے اتم زا ےس سا؛ یک او یں اکیا قامت ےک نی
 شخص لوا لاسو لار قوت لات انا مہا انس اکرام یس

 یو یں وبا نزد کت سوت لاوس وک ب اوج نکل اوس ںی ےس

 ںیکی مڑ او یىی سکه سس بن وپباح هر موم نا ایآ۔ یت سکو رب لحمرادقم یک
 تشم کي بحاص یدودوم کتابت شر اد کی اح یىی سک یکم ےس تش ٰ

 ازم قد نس انلاین
 باو کس ارت ںیہ درک تاک ادقم یی مڑ ڈ ںیم تام ماگ باکس یا

 ےس ا ےن یم کیا ےک بحاص يوورومدوت وبه دول ۳
 ند ما سرب کر ےن بحاصی دودوم بانجو و ل ا تم ہور ن کات مک

 دم ا اف اسم ئاسر سا ۱
 ِ ار قلعت



 ۳ _ے لب تہ یس ےہ - ۰

 س ن ےہ ےس ےس بع:

4 
 نا ںیبتللاع ےک نیر اتو باھر لے ایام فون

 تو تاب س اوج ےب اتم یردانذذ اش ہد کر ارقم یر وبعذاد یک

 22 جا ولا ات اکر ںیہتیما ی السر ںی فلک

 سا گول ںی نورت ںی لم اکہ شازگق لعتص ےک ساوت
 شنی توس 7 1 قلعت سارہ جانب اررک سا ےک

 گے او ےنواڈنم فنگ ارام لی لان ےس
 ۲ کل روس کس کو ےس اگل تن وک

 “جے نین ساو یدو تو یک ویو وسو اٹل جی کش ےب

 حتی امر انچ یک یاب کت فا یب یک اڈوں و یف اص فلو
 ام تم افب ےن ون اوکن لابی فرم ںیم یھڑاڈ یکن اک کے
 سو تری ام کیل نرم تا هتک تنا وی و لاردا
 -  قوم تطافح لی بلوز ےک سا ےگ ےک

 ر رقم یاو گوزن ےہ بج اص یدوروم

 رلع غراطرارتمو یی ڑاد ےس تذسو بانکوک ح اص یروووم مر

 -ومظحاب یکم و لو ےک ےس نط قباطم ےک راشن ےک سا

 چک یخ اد قم نوک سما یدال نین قلحت کی ڑ اد
 ور ابو کب عاش یرورومی هاب کرک از تباہی م
 نام اب اب ناف تاب فاصز۔ مالسلاہ اعر ونمح
 چوب حاسیوورومبل رم ےس قف فان ساب یکرواے اہ
 2سانت ازکت باز هراز ی ٹر شوک زا قوم یزنومیدابز ےس ند
 ام اب ینعم جمی اکس الا ۔ ںیہ ےسر رکا نوکر یئعم اک اذا
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 وا سیر سیو یوم ںیم کر 2

 ۱ شر 0
 5 یو ںیہ ید او ۵ پاسور نی ارم نال ںیہ لا

 روس یڑب ےررن ےس یاد وب یرٹفنم گره بلط)ےۓ
 وادب لار او اروربلطماکم راسلا ہیلع راشو( بزم

 ایک ند بحاصد رپ رتفاسدر ےن ےک ی رس سید ڈا ناک
 تبشر داز برف ےس یسڑاڈ نو رنک نرر نک هر 7

 ٹل اپ ےس عد یکں وقس اروا ںی چر کت تا راشن ےک
 را اہایلوابا ںی شک

 -----ایگوزوتاف یر وراوٹےدیڑم ٰ
 تعالی ماتم تواخ سا کب عاسیروروم بان انچ

 ےن وا ںی قباطم ےک یو تنس ےل کی نایعزاژ لک نا یووووم
  ویرطظالرج اچ تا ات از ۱ وب رسم

 نیس یاس ا تعا سوت کنیم رم ےکرادقتم یک یاد”
 ن نا بو ان وچ ايم ینا ےن راقتفر تحت ا ےک سا ےہ
 وس نو ایا زاد ارم ریز شرف نادت ہے وی
 ۳ شب وال لاسر ےس 4 ےنام مانی

 4 دیک قا قازرتاس ےک نولویاوی رولر ںیلرک ٹی تمرر وا
 _ہہظطال ورک

 پات شیب ننک ت یا یک سلا ڈر یار شر



 ب۳ ۱
 انار تاب ےن بن مع س نیکازا ہتفای تیز انور سر 1

 ےس اط کر ابا مع ساکن واک نو تناید سی ور روا واب

 فروش کر کاکڑ ون لوا سیم وقت ونک ترش سا کر ظلم سالار

 اں ییخر عبور ی سوور ںیم ع ساری کے اجا عید سرب
 تند تیم اویل ہاکی تی اررط سای یکن ایزی
 5 یس یم ورد شر ۱

 . »نیت بم اص یدودوم ںیم باوت ےک س ٠

 سان ےنوہ ےہ بای مچ ےک او کی سک یز رم
 تلالورم تر دا یک کن ابا ےک یدآو جیپ سا ۔اڑہ ںیہ تاو ت .)

 لنا یرادافوروا یراتنن اب مش( 1 ی ےس یر واو وو ےہ رک

 ريز یک اے اون ناف تو یول مدا
 ہک کر نوت و چیت ئر ادافوروا یر نان کر
 “ سو هانی لوط اکی زا

 حس لرارلب لاسر ۱ ۱

 زار قتکساب یکی شوق تا ےس باوج لہ انک
 شر ہا یا یرادافو روا یراثتناب تیک سار که ات ااکی بافته
 سی ےن دس چکے ر های وشاکزافوکس ا
 زا لآ تسا زو درد ر بک £

 زاردیر نم مک

 ےک ار 0 رورار ہزور ےس تالے اش ٹو اما تل

 نار ںی و نر ےس تہروا ںیہ وب از یو ےک ن ال اوس ۵ نوا تری ۱



 اب درپی و تروا ساکت نا
 ےک ایسا یبا اف حب زن ںی اب ےہ ورک فوٹو یب توالي زور زانباابگ

 ۱ ساب فام لد۔ انک ایک ود ری ماگ دو ساری سا 27 ۱

 0 مت ےک یا زاد ی یا ںیہ ٹاس یی انور( وک بت ام یدودوم رش
 توت ترم فام سیارہ ان ک

 رب تماو رک ےس ع کا مک ك)ذنود نم ذخالا ام

 یکم یب ذی کسی حا ی
 وری تبلت لس یزاژ

 7 زا ےۓاہ ایر ےگ تس ارال کو عا یر راز قاس مالا

 ۔ ےس یوو ۔ ےابایکناک
 ۱ ِ_ِث ًقلطوکی )او ہلے ہیراتخ بب : املاحیلعاھکرت ماتحم او

 ےک وترا سارا ےایای دروم ربصتقتب اهب ضرعتیال ناو

 انا ۔ہریالو

 ےک تش وزو ور وکی او هدایز ےس رفت کیا کے ہی لوقارسددردا

 یر ۳4 ےک نکا یر 1 و ادرک اوم ےس

 ےس رنج ےہ ںیم سول ےہ فال ارگ ساب یت رکی کام ںیم یب
 سان 2 بیا کی زز ےک ناو یم ےس سر دت تی نیا
 : ناطاروا ےہ نور ,TEY هوم تب
 ۱ نمد رے یا 1 کهاز ترنم و ےک نویلشروا

 ی ٹک انار اکی ھا مک ےس ۱

 اپن ىناپرواوإ ازا - [ر

٦ 

۱ 

۱ 



۱ 
۱ ۷۵ 

 قناعت ےک ی رز تا هل کر تان ےگ ا لب یوتاب و باج

 سیر از. ےل اب تاوعشت هل تي لیلق اک
 ۔ لاوط
 تیزر کارایی لب ےک نیکی ےن کیا

 قل فام یکن لوټ ت داس یک لگ سو ید داد قم نوک سا ےن ادب ق نی
 ویس العب ےس رس آیفون تفکر
 مدان ےس روی ب اتک ر کت راج ای تاج وکی کے نکی ع ی اڈے
 یوو ورتل ات اتم قیاس ےک انتم ےک ماشا عاری یوم ین
 یڑاڈ گیت سم تیمی رس بینی نون با

 حس" مون نم ھل ا اون دا نا لعجیرم نهو سرو ی رور ان
 ما و سس 7 و

 ۔ نی لطلا برای نیم .عفتی ال نم كب ذوعا ارت هل
 راو یر اد

 سویا رو ےن نا اش یسک بیک ےک ات
 کروم رو رگ نازار تت اپا ۳

 یاو ونصح بج یاد ےک نازاب۔ جی اپ ےہ وک سلف
 یڑ یڑروا سم وپ یڑنوم ںلایسڈاد ےس لولود ناول ترم ات

 زینب اما ما از اتسا باش ا ین مم
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 ےک نشین ےک نویی یک ںند نا نم سرنلایذلعناکو

 کبیر عن وہ یر ایت قباطم ۾ راو س ءافحاو هام قاح

 اولا فون بم رظنلا مش هيل علیا لصورکف

 ملز پیدا ئآنسپایدتہہلیش سم اسکلیو لاتوام ییا

 لہ رکی فست. نوه الا اب ایما
 ےرامیکےنںومنا تای ےانب ناف یسک ناینسیاتبر

 ےہ یاب ۔ایارخ روش ےن رک ب غختیعشیںسصش وسر

 ے لک دانا ے وتن بز راضعاب نرم ادق یب کو

 . ۱ ۔ ےاید ھم اک نت سا یہ

 اے ن ینا کب یز ے راج ھذا طی نا ںیزو و

 فایر نوا اطیروا تک فالو ےک ی تا ترو رب لب نر

 ار ابار ہو م ےس نا۔ یھب رو ید لر کبک نا ترول سا

 رو ی تے امت بر بگی واز مت یر یدئاسو تال ہر
 اتو ےن اعت ی اڑ وا و سفر اکے ناٹکس مئیر روانی

ت م السلا اون سج ےہ ہدرارتم یس ۱ ےاید رک
 ابنا الت کر رو

 امت رک یھ اد و یری 1 ہد( ثوری یب اص یدودوم ی ید

 )گوهر تاب فک کسی ںینناشن یا سا ہیلع لہر ےک

 2 زور لاتا هی ناروا تم نام زور ےک اتا یک بی

O 

 مو تاوان ےترکق پس یتا ترف یر ایم

 اگر تی وری ی وان بروا ہاٹ

 ےس ےہ هراس لزوم تو ےس نا وتر تقوا

 ۾ زم تربط ور کم یا ےک



۷ 

 یگدنز رسم ا فا نایت
 مراد

 و ر

 رت ےہ م تورا اما

 شاد روا ںی ںی ینا یکس تی وب کیلرک ےہ سیر وم رویش
 یر

 ۔اوڑر عام ںیم سر تسرق یاسمین یو
 رک کک اے ال سلا یار ہللا یلص یتا هل لاتف

 .ے لام یکی کاو وم ترکاراش اذه لات اذہام طسودیلع

 رج ںی نی ےےایقیلے سا ف نکلو لاتن انیوذ ۰

 ںی نی ےراہ نکی ایف ےن السلال تاو بیاشلازجت نا اننید

 ۳ ےس ےہ اف ےن

 ۔۔ےچمح۔۔ ۔۔ےم سس یو

 . اج واٹ مار وا ایکس ککے ہی وت هل یا یفعت

 گیرند را لوس کارد 4 7 او ٹاس ےس نور ایگ ںولود كا

 لیک ناور بوی نرو بیم دا دن انک
 ۲و اسد لی ےن بما یدددو بنی یک اک وش
 ی یر نیاکارفررارگ ار : اذ ناشف لر

 رو خس مالسالا مرک: ٹیدو سیب توش رم
 ۱ ہے ںی ایل ںی ایٹ یی

 ےس بیس پا ےب بسی نیر دبیا نع بیعشس نر گنع

 روٹکں یت کت مادر ےس پاب ا ہو ہانی لعدظاؤصدنا هدج نع

 شو لوط کابم یھڑاڈ یا ماللار بلع لوح و تیحل نم نخ ای ناک

 بدر کب ج ےت تکا اوز کے ةنممقلا ىلع دازاذا اضرعو

 - یکی اهواز ےس -ریوشلا قاذک

 : هرس هاب هل اااص ثنمرو لس
۱ ۱ 



 یه

 روا ںیہ طفل اک تمیز اذا سگ یب اب یر ما ٹرمپ
 اورا راش ضمایر ر س سا
 ےہ لاتر ام ا ےل اسوہ روتر وا ناف ےک وت نوک رر راب ی
 _ پلاطماک ارگان یکم عمر ےن یر اکی تہ مال سا ہےہ فال
 2 ۔ یی انور واز تربت سیب
 او لاک زاد رک ےک ا بنک : نخا باہتسا حس 5

 قاط انور نال بتا. هتکاواضرعو الوط هی

 یه بک ر قاس الم تسال لع دا نام ب دیقم
 ۔ شب ناوت باہ و یب سہ مایا ( م تارر ۔ةضبتلا

 ہک لیفت مرم یک ی زر لنگر وا
 ۱ تاک سلب ںیہن نس ٹیم ری عرش ینا لو
 روح کے ای کیم علل نشر حر ۱ لع داماذا هلو ۃعر ضا

 وی ول حددایز مت کی م ارا ف هلمجو ةضیتلاردت

 لری ےسرنھبت کروا ےک ترا دار مس ۱ ۔ٹیدجحلا یشن نم یتا

 تو نیم روا ںیہ رزم باک کٹ رم رر
 یاب ریال رشک ثم یا یک ی زمر یراق تم الع تر

 .o میوه عسل اس

 : کک یاد کی ےک تسلا ةيادملا مش اینو

 وایز ےس اروا ےس روم مگنت... اهلولع اندنعةیحم اد
 یی رت رب تس بج وان ثا اھو تاگنا رس طب هضیقلا

 وراد مال و رر رب رک هل دید بج كد لس



 چ ےب دم ےس کر. کی ا ےس ۔ ےہ ےس _ ہ٘ھ ی ےےہ ےےسی ے وج

1 ۹ 

 هندا ییصدژدا ل وسر نعیو سم

 ذخای ناک هنا لسو هیلع

 ہوا اهضرعواهلوط نم

 - هیماجق یلبعوب|

1 
 ت ےک ےک او ٹاک تس نوو لوط

 ےگ اے رت یب تاقرم ہک یے رکو تن دارم ےس باو سا نک ٠
 الیق فارطجلا نم ذخرا بار یی الع ںیم برش یک یدم ساروا ےہ یا .

 - سبوس مارب عا بسا

 ةيحللارعس ةبوس ںیہ ے اہ املا سامال ر و ا ےہ استار ارڈ ۓے فارطادارمرک ۲

 لو کی راو ہک همی یوتسلاهرعیم لوطا ةرعش لک صقب نا شو ةنس

 وک اش اب لیہ اب رکھ ڑب ےس ںولاب ےرصنذد لب ورک سا ےس تان ارہاگ

 ںی نیا تضع یاد
 ما| یک اتمام ا یراق یت الخ ںیم لذ ےک رش یک سرم سا زر

 ۱ ۔ ی سال ےس
 اوملتخا دقو ءابحالاشو

 لیتفةیملا نم لاط امن
 دتیخ لعل جرلا ضم نا
 ةضشلا تحنام نخ و

 هلیف دقو هبسابالف ؟

 نم ةعامجور تا
 ۰ 002 ۱ و نخ ۱تا

 ناتا ںی نابل یک یاد نی فاس
 س وکولی مڑاڈ ترک لک جڑ کے اوہ
 نیند بر کے سد ٹاکوکر از ےس یش

 بینی ترا موبار دار رک
 ناروا ی ا اردا ےس ایک ی اے تاب

 داز ھر ا۸ط ایلرنہال ا ےس ری
 یرڑاڈہلاسکرواایکد نازک ما ےہ هر هدانت

 مامور مر  ےسرت اندر پلک بوک
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 رہاطظ یل وت نیلا مز یو مالساا  ةداتقو نسحلا هرکو

 سیو ےنا کد از ےس یب ہد رقلحا ةيتاعاهكرتاولاقواهبت نمو

 وک تز کے چ یڑاڈ یل بع ےب اظ یلولاوفعا مال سکا زا صلادیلع

 ار ےس کوا تی ےہ ید رکب از ۱ هوشدطرقملا لوطلا نان لوالاوهلزفلا

 ے تیں اں پچ ید لوھکوک از یک ةضئاب تیہاتخلا سا ناطر تل

 ۱ . شن تپل. ین هذهیع دنا یا اانا

 کا قا یوم یدد میان یبا ربا تار سیا خا
 ہدایز ترنم سم وورواواصب لار 27 نامرخ ےک و صو اس درو اللم

1 

 تبوک اوت کے امور شر و
 ںوردا سراخمر ارد بحاصر وا سے ال عضاکں وسر ا

 سهلتلت 1

 ےک ارپ ںیہ یی وکت لفو فلس لاقاکےنوہزئا ےک ساروا ار کی

 ےک ید ںیم و سلا ۔ےس یرزگ تام تپ ار یی ٰ
 باتری تن ارو

 ےس ند نشہ دن دا نکیل هنر ریا قارب ی کب اسی روو
 وز فاسو گڈ وپا اتا ماسلا یا اش ریز دی
 ها رسی لنک ں ویو

 2 او وزو ما سلو گے او

 ۲ تیاعر ريزم

 درن یر ول نوا سس ےب بدءاصیرودوم بان

 لیلا ےس تہ نکیل ید لشکر وی یاد دار
 7 بحاصیروووم بات سا. ےک ےس ںی نیتمس ےک رح کس هلو

 ۴ک ترس تیافص ںی ر ہیلی ںرطسی یا ضجر لول برو روا



۱ 
1 

٠ 
۱ 

 کا

 ر ام تابوت نون

 ییربراجیبس روزت تا چ بانج

 ینا ےک تر یو یڑب نت یار لینک ںی اک"

 پر اتر تری ےس لوس اس ای لو تنس نکی ی ئای ی
 ےل ےک ار یر سيب تموم تارا
 هر لههگث روس مالا مد ایا ےرسند رو ویسی

 ںی ںیہ ی تنس کنیم کیو زز ےک
 نرخ تفکیک تکه
 “ ےہ نید فیت کز یارو تقرب لمس تنکی اراز صار

 ائ اسر ۱

 جریمه کر وکو ںیم یا ںیہ بسا سارا
 تنگ زر نادت ےس رت ر رے پآردا تاع زل یو وا

 کہ لے سکس ا یر سید سا یو گنتو ست
 نرش روا ےک نہ مولا یلص یس املاک انز طس ا تور یک

 یی تاز قاذ ےک صان شی کک ں ب رک ےک ضع سیا
 روا رند وک لورو مر ےک مز صافی کا ند مت سرک مچ

 ارور یشن ا کت ذس نی انب تنس ےک شیو شیپ

 تندر حالطصا سیره یک یو ناسا تاب یو
 طعم ےک تاعرب نانو ےدرارت تن دات ہاوتوگن ا ںیہن

 ۳۷۳اھ ٣ ٣۱م ٹاس کے و اد بیلرکس ی
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 ناو شوره یرسود سش تالام ےک تشاو نر

 ۱ رنز لو زر یکں ول وما نامی یی نو

 پک دیبا اذن ضرر سو اخیر ایک اتنا ںی

 دا وادی پا ںیم تر تاع کک مس ا ےب ی
 ہوس ںی نام قو: ون کس بش تالا ےک از س

 _ اترو وصقم ارانب تنل ےک اوق مروا ساشا مامت ویک
 ۳ِكٍ اسر ا ۱

 | ےیل لکی کی تکی کاری ےس سا کره
 تی رامد اف ےک سرو ےہ راک تنس ہو شدبوکت رام یو 7

 .ایلک اف پلوم ورک ام لار ےک سوتی ےک
 بسوی ےس ںوناسنا ےک اندم اوا اندانب تنم ینا

 ان راشن گرہ لو ےک سار وارا سل اوکت اداع نا
 (تانطلاسر 4 ےیر اب کس نیرو بت

 زر یک ںی ف اسوا ئاو نٹاووتر وا ںی ںی ثب یا سا مت تگ

 دی مرا رک رپ باطن نتف کی زت
 ارت سوم« قاز یر ےک عو ترشا عم زط یوق جازم ینہ تداع یک

 لام ےس از ۔ ترشاعمکب کس ا نہ کت عیب تاز یضحجرادر کے ناز
 ا تیوب یم تخع انکل وم تنساب لون ساوکی سایت و یک
 نس ےک نوار وا مقا مان ضامن اروا بند رت کن

 اف ےہ او ےرکح اتا یکی داع تم ایوان نروصتم ان
 ادرک ناروا ںی ا (یرورع انارزم یمڑاوک گول و دز يسمو تا فاصلا

 ۔ے سا



۱ ۳ 

 ےس “سیل سوار او روا بوس تر دیر ذ کلب یروز ام وصول تن
 ملک رک لرشرا کیل لس نیا حل کس لوم ےس لو یال

 هرترپ ست یاب کل اہ“ تالار تس ا بجوکن نوبل تی
 یب کت سایت دعب هه ۔ ےہ اپا کوا کن ا ؛ںسیینادد ےہ ایا کک
 ترشقابنا ص اف یر ریرش ول ےل ےک تار ها ۔ےگ شیر تسا وال هو

 . ایکس سرش فست ی دوووم ونک بس ی روز عر ظا
 ۱ ۔ومظا

 دون یک ئاسم ےسود ی یر لم اعم ےک یت ام سیربددالع
 ۔ےات او وار ی عبا اکہ وما از کسی است لوا ماضو ید
 لم ا قاصد لو ناک رز تیاور یرعب کز روم یر اس

 1 تربت ۶ اھت|اکل وسرووس|لا «هردصلمت بلا تک

 نار نیا بیک در عمم دلی ر الصا یا پآ
 _ ےایاد سه نابغط یک نگو هدا تبر عداوا۔ ےک یک

 ماتم تعا
 ات ی وز ےک سج ےہ ط لری دہ فاحی و د نل

 رتن 70 جا کت نس یڑاراصوصر اربن تلہ سر اعم ےک

 رانی رصد ورک برزو تیز ہککی رر
 هی “ترش قاتا ید لس لپ فیکس یب
 کی قم ور یکش طادنہد مرت ںیانفن ےک ی وقنا وب ےس ںی

 سن لواردب شار ۱ ا

 بح ام یدوروم زاد وت یک تیپ ترش اثر بطری روت
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 دمو او نکات اطوار نت نیا لو رص تاس غدد
 صعب رس و 1 وب, تدیاعص تما ی رول 1 یروبگ نر رپ رم
 زار را انب ثچافصوک ماوتروا توری ےالع لب سیا سوگ سود
 نیئآ۔ ےس یب ےس ںوہ ترکی لاغر امت

 ستا راجا یڑاڑڈ ٰ
 سا ر ین ےک شک ادقاو سیتی لنکن با نیل

 بایرن ےک |ق فردناق . ةیددنلقلا عازدابر مالا
 یا روا کت اکیرنہاب کارن ورباروا  مهیجاوحژ مال قاح ك رغب

 نکی ہ۱۶ تسا اعبر یو محم كلو رھپ اوشو
 ےن ا یکی ایلرف نا ےنمزاہ تإ هاکحام بسح عاج الاب
 مرت یکدم ےسر ورک سارک اہک ی ورک  ءاہقنلا شعب هرکداغاو مزاح
 ناطلس ںیم لڑ با یز اروم ۔ ےہ یہ نهباتکدید ۔ةيهاركلاب
 رنات نس نشو نازال اہ یارخ نب سس. هد الا هللا ہدیا ناطلسلا
 زاد باران گره یذرننعسماخ اتل ٹلا جولی

 رب زور رایت ویک  یام ممازلاب كل جا
 لک کند یا(. تییملاسملا یز.(ير دنا
 ڑی 7 تنا ن لازم ریا الفرسوجماو مامالایز لرو
 سوت ن اطل تترافق یک ال لوخدلا نمم ھتمدحا نکی
 سس ادو کک کیجے ابار ےہ ار ده كرتی یتحناطلسلادالب

 نورد ساری وکی ابل ےر روا پف خشتسملارمایللاد عدیل ایزاا
 ےدازم یٹرشوکس اوت پہننا اکم لت سا ارش زه كل ذی مزالیال نمد
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 ۔ےئاجہابدرکردب کک مع ما علت حرارت نم ماقیو 0

 یاد تست کا راک تحارص سا ی ر اترو کت بم ٢ردرداوار وا

 ٢) ا ر ۱ ۳
 7 ۹ رم

 نکے بت اکی مڈاد کتب بلطس ارس شاہ کک یی ےن ی
 هه هرم ۰ ۱ ۰ ٣

 ۔ ےک ام تما رب نکا نصب کیر روا + تم:

 ںیہ ہا زار
 ۲ < ںیہکولا نیلا وح باب ما تزح الا باک ۱

 روو هما م ۱ هقسجودا ایردخا لاق جم . ۱

 لب ترک یے کت اور سر ها رمعنبا نع غیا نع ۱

 ورم ےس یسک کسی ٹیک و مد ةا لع رت نا

 اراک بے فر م۱۱۔2ك ےک( ٹال لاذ ةضبقلا تحت ام صتی

۳7 ما۸تنعردا۔ چيپ شی عاص یم لوق وهو ذال دیو رو
 

 - تب یس یھ ےن -هفینح یا

 وصل ب شوا ےہ تنسانٹاکاکی مڑ اےس ہطعبتک یا کو ےف احا

 توام باو سارک س ایی یر اقر اعمالو کب ببار یارب رش بات

 ۔ ےہ ںیم یا. بدر گو

 رک یکی زار ضبت یی تاب سابالو

 ۔ںیہ r 7 ںیم سوت مس شورا یر یلعدازن اف ةع

 تنش يک عبرت ناک ےن دھو ہزح

 ۔ ےہ بہاو ہک هام بار - ةیاهنلا ف اک بجاو و



ٰ 1 

 نی حر ان ےس وز اوات نوزوم ان یڑاڈ یب بص ےس ہد ایز رک
 ۔ای ست یا اب یڑرب طرفملاف سر 1ص والا

 1 تیر, وت ےک یر ار ناروا اکابر درس 1 نور وتو

 وا بر کس از و. نرو تین زا اس فا
 نوش رک ہ ےال تمرع سا یم ار ار نیسان بم رافذاب رپ
 نور وا لربعژاذ وکں ورم کت نیز ےل ساز ہد ےہ کرک جک
 | سان هل وز رک اس 9 صزاو دین مدح ساروا نره ید 1

 سچ ٠ ایا اہاناوشسرت کس اوہ نک
 - ےس سلا باتکر ارد ےس او بان یر اد کیم کیا نکی

 راد کے ی ڑاڈ ےہ نشی ا یهدامتمذخالااماو
 ستر ےنیزداؤاس نمم عج کے یب ضحب هلفیامک تل ذ تود
 اکی راسردا۔اہکں یاب یب یک م لاجرلا ةن و ةیراخملا
 رںےےقوا۔ںورنہ؛ ںیدرمرتانڈنوم ڈبل ضا ھلکذخاو دحا حج
 رتاس ےک ناروا(رارد) بیو EEN) .وڪاو دونهلاو
 ےہ مے ےک وا س ن رر فا تبباتس -(یواطعطر مارح مک هبشملاو

 تک ۱ قوام" ۱ ۱

 ۔ قفس وا عرش نون یوا د شرق اد هاش تنعرو
 ئ ڑاڈ طی ولن ایک اکیا اح نوي لجو ۶
 سنئاب اوج ۷ ےزئ اب اینم" باوج۔ توقلاوهلا هلعفی
 ۱ یراق ےس 4 کے نشر مروا ءامشنرا - ةمرحر ممالكرهاظو ال
 کام ڑاڈ مے نونمرترکهاتوم ںنماضاصقنو ةيشا ہہ



 ٤غ 0

 تنس میک روا ۔ ےہ مع ا نزم  لاقیامو نوتسملاہدقلا
 ہری السا برکت ہری بل اک ارت ےہ  ةتیرطاھانحمذ هنسامنا
 و تاس ٹر م ا بجار کس اب ےہ اجو تاوا نیدلا ف ةکولسم

 ا - 4 - ةنسلاب تبت
 رر لای تس مار ورک ۱ ےہ ںیم یسران وام شوا

 "تسا بہاو ہم
 ٩رلازا مشکی ۱

 یک یم ماوقروا بافت ذات کس یمڑاڈ ںی تابلو کرو
 ےنو تشر کول ےس سوو ر گرا د ہکئالام بس تدم ی او ہک روم

 تداوم وا یم کہا کیا لپ ےس نارگم بانک جا ین
 ۔ ساپ ون تن
 نامی تنسو باتتک(نلار-ه اوہ لامس | ںوممھ تل اکت نس ۱(

 ۳ نرمو تنس کیا (بر سرو نر عام سس ترم ٹن

 تل ںج اد شر ںی تک یب ۔ے لر نابسد رو بیاوروا بجز ور

 شل تنس ااش بانان مم ےک ترام کت نمی سحر پس
 24 هرگز یک شی کت نمک عل (د) تران کی اعترف یجب
 یاد ناببرد ےک هورمافص ای ۔ے مالسلا ہیلع ل بلت ت نس ارتش ےس اھا
 ٰ ےاآ یم ینعم ےک مز قل تد ساتر شعب )ظر هرجا ترت دم

 وک ارزو مر و گل وا ےک ںیہ تنسوا اوت وہ یبا مہ ': 7 /

 ةنسروا ةنحةنس مالسلا نس نھ ںیرشبرم ےس یہ ےک رک یس نم
 و

 تا 0 ۲ ک یو

 سس خرم سا اعلا ے هک سس را



۸ 

 تن املا مالک کن ار کپ السا ان ر اکی نت مالسا ناک رس او مات )۲(
 ےل نا ایا ید ایک ار ےن نیم تیدع ی ندی تب تبا ےس ٹر ین

 راه کب ال کالا واا ےس ( یطتربن کیک ۱

 سس اب مر انور کوہپ خورش سرا ہی ؛ ےاڑب ےس رو

 و بناب اپ سزا هد ںیہ ںیڑو ہدوچ را ںیہ تاب
 ۳ ٴ جیا ٦ شاپ دام ا کس ایام رن سنا

 : تير بز زار ترم ۱ 7 و وو یکم ی

 و سوپ ںیہ ات تبان طیب اکا ب ازم یوم او

 ترم نم کنارش ما ا اب یے ٹیم مب ۱

 جک باد روا تاریخ ےس ضا ڈبو شو تاقوارورس ےک نا ےن
 تسلی کا کت نس وکی سک باوری اک و کتکرع یسکی زا
 ار فرش تیرم سک نوک بز امير بس نا مروا

 ۷ هزورز ان ںی نریزیورپ+ نوین نیا فالف ےک ید رشو لکت
 ۱ وای نیر ثسرفوو وبا مرور ۱م هوو ]سارا 1 ار را سود نوک

 . ے فالف ےکڑو 7ر دلکش

 رز اس رس بالغ

 ررر ا اڑ زن مک
 ۱ اونا ذ رز ین ماا انب ی اب ییہ

 7 2 دوز روا تدا رش ےک ملایر طلا ۔ںہیبتس ۱

 بل یا وک ںویما مرز 7 اظ ت از روا کا ادادوف ر کد کردو

 نیا ی رادار رروط ےس شا اف لا

 7 رسم



۹ 

 ےن نب یب تذکرو نے وہ تو

تنس السا مارو ےس ےن اھ شرروتواب کر کیو رییس ۱
 

 ۲ ۲ “ےک یب
 سرم نر نار سای نویز لوا یہا ہاری بج ی

 رم تان ب اوچ تشک وذ یال عولط یوالي
 تا یو

 لپ ابا لوٹ بم ےس نایبدد کت کا وی
ور ارزی رس تبا نازک ت قاز وک

 ۱ - ا

 ۔ لوس تاباوتےک ہت سبا

 ۱ و باو

 اوہ ےس تفت رسوب بوت کر
 یاد نصا بدا قلا چت زم ںی اعر اور وا کج (ے
 رر تبا تن بود اک کر یون جے لب تشادپ وچ نار کے

 رخ باب لوار میم اش ورال ل اشروا کای سا
 - یوم تا یکن

 مبجار ش ا لرت ریز حصاللنامهنولصبقو

 ایا ات نس کس ا ںیہن عن روا اهامسو حالا دل ود (رد)

 دسسارہ بہار ریزان کی بلع نالةىسریصاا عماٰ لا ف

 - ےب تیاع(ثییعنع)  ۔(ؤاذر ةنسلاب تبذاھبوجو

 - چ شود بار اتفرد - بسا تی تذم ب جاو رک

 ے بباواراتفا زالمرترزان ٠ اڈاتشا جاو )شیوه

 بجاو گرو نعل ۔ ےس تنا شر معدتومنیا بد اتوت ةنس

 : بار( ےس تنس تومان وہ - تأرقلا ال ةنلا ةمج نم



۸۰ 
 ۱ ٠ تب ولو شا یاش ام تماس( ترم تنس یب لت تان سرب

۳ 

 نارروا انک ید تارت ناری فوفولا ةر تى لخت
 طس f للا ہیلعروٹصنیبردا ےس جر ریلع ہللا لص هوم تاذرعب
 ستاد )را فرج تما ےس اچ نوع ہا 2

 اک ںیزدد اڑ یت زد نوک اس بجو روا زا مولع یر : ۱ ۳ از 2
 ۱ "4 ۰ راک ی بک ک رت

 ۱ ۱ ۱ ۷ هد بسا ۰

 ميز تنس اتمی هستی پا کان یی تنس زار کس
 بجتسرکل ئے ذ و رز نارقرہےس ےک ملال يا بش رکن کیپ ںی
 سن ےس ےوہ بجاو بب ےس یہود رکل ومر تنور یا یتا نبی

 کیلاکن ید ی ےب تنس یھڑا می بت یہ ملم نان اک اروا ینام
 ۔ ےس ناف رمت ںی عمار هاش ترس ی. بول

 ندزرکےرعصاکےنوہ تنس یڑاڈ - ۃکواسمےقيیرط مانعمض
 -۔-ےڈراھاررفرراوھم .  ۔تیدلاڈ
 ںی نریلا باتا ی شل شم یک لیکر اے سوو ےک سا
 ےس از تعرشر تا کب لطم کا قوم ےک ارن ی

 تسروانلول م ب جاو اک تذس اطہار مسا نالطا بلطم

 ٠ ۔ےھںیباککوا  ۔بجاولا لعةنسلا
 ہل هما ایر ہت سوا ب چاو ىلع نسلاعما قالطاو



۱ ۸۱ 

 Ù اناا تدا ترا هرن پتن ةا تالت اج بچاولا

 را ےس نوب تن“ یک ب جاو روا ةیضرملا تیرطلا نع رابع

 .هبسانیتنسو را ۂدقاا قفس انطبجاو لکو ةنس لا جو باو
 ۔ تسیجاو ہول” ۰ رٹکنفالطا هنمو تالت هتفص

 .ةتسهنا لوالادوعقلا لع
 ہے کپ یاو عرط یکن شیر زور یبا ںی ٹی یا ےس تای مآ ۳

 -ةضبقلااهبف ةنسلاو" اہ (نوتسلاردقب» نسل دتلا مئی ںیکں ایج

 بیک تابع سا باسن مارو ہہ بلط باکس ها
 سرکه یاد -مالساریلنرونح اوقحا -مالسلا هيلع لات

 رواوتکےکں وہم نام یڈاڈرواڈانم یا یا اوضعاو برا رشا

 هو گابجردا زار تلا یارک مڑاڈ ییا وکت او با وغلا اوصق

 اکو اسسا ۔ےساہرہ رب مز کپ اه لواهوحطقت لو یهارک

 بیم جیت وا زاد ۔ۂاڈنمز  تنسلاردتلا نماهوصتنت الو

 - تب یم - ةضبعلاوهو

 گی نمک تب باطما "مر طفو شعب" ونس رضا

 فان رفسرارتم لر لاله و نونسماکمماکںالفہ نکا. ایا
 ےس

1 

 ےس رکو یونس قباط وک رو بجاو زی لے اد یھب یز

 الار یب اک ت ذس گرتے ذی ور اروا ات باول ی یت نس جاب

 لکی هوا ےس ےناڈنم اے اکرم سا که ڑاڈ لو و ےس
 ۔ اہ لا عت نزاع هستم ال یھب تنس کس تا یب
 سس جہ جمے اک



۸۲ 

 : باوا
 ایف ةت لاو روا یونس دنا نم ںی روا ع تماور نامترکهب می

 1 - و ۶ زر مسلک م
 ةسحللا قلح روا “رىا قاحتمرح روا حا ہی ریو بای ة ضیا

 ۳ و ایک کس ا ی تنس مل لا ضو ےہ لان هو ییہ ہو

 ۱ ؛ باو اکو

 لڑ بکس هد قواو بس بسوچ بابت
 بوم ہک ہی یھب عاظنا تمد شم ثاننوسوکں ولما رو ولسا کے ہ

1 

۱ 

 لب وه شب ںیہ ںیہ مس اروا ےک هدازا و[ کم ر یٹداربادا

 نیک روزای روح تیر توک اورا لکت ابرو
 مرک دک ہل تاتو یاران کما تار یا لپ وس
 نا یکے تک و ترور دا بولطم یان یکم السلا میان
 ناروا تنس ےس نام وا بہ او ےل اھ سل ہر تشادرب باقان ےل ےک

 ںیم ںولص روا ںولقئےب سیب مر وم میس سر اشا ےک نیرو 2

 )ات اب یورو ار ہمت وکن بول یارک یت تاب آں اد نرد
 قا یی مچ و بول وکر اوضح تاب ایسوس وای
 تا ۱ ۔ںوہہخالم تاعقادر ارد انچ

 اعلام نوا یروترث ربع ته برا راس گرام نر (ا)
 یکدم السلا ,یلعروص :یشردایپ کیا یو یک ملر نا لس تسرق یک

۱ 

 ۱ ساکت و ےئوہپ ےک و ےک تایم نار وا- نادوتوم ی یاس ظافلا ےک ارح

 نا ےک ینو ےلب یک ارم تس لوم وکی تڑاڈ یب ضع اٹ کاکت اب
 کس و تنس ی یھڑاڈ رنو مور عناد یئری ےس رن
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۱ 



۱ 

ٰ ۳ 
 ںیسہ۔یدالب ےب رد ایر کار ےک یارب تزحح نار نپل ر کپ آ ۱

 یاهو وکی سک سرر و یک یتا ولر اس ےراہتلایزو اوہ کٹھ ۱

 o ۔نابآ میرا
 چن نشرات اشا یی رکن تروزم ال یرداپ یک هرئاف آقا
 ۔ انٹی اتا تل ارواس ور ازبوت الات نوا م ۰
 ]شوش لوک ون اید نامی اک یراصنا کیا ےنمالمسلاریلع روت (ا) ۱ ۱

 بنز رکا کوک امر یو ملح گم میان رنو رانا نا ١
 ارایش ناکدوت اور کف ط ساک مالی ونصر عدد بیر
 ام -یرااساریف وہ اغاکی گیر ان کپ ارا لامر اکی

 ےک ںیہ کالج ناں احنرکں تاب یک ٹن ںاکں ۔ هوا
 کہ ا انکن زد اکنون ابا پا ںیہ ایوان اکم ےس یکی گر رنات رون
 ۱ ۔ باس هک ی ڑاڈ از يک و

 ناب تسردت یکم السلا ہیلع ون ںیم ںی کرت ںی لاو تزصح (۳)
 را ںیم باب ذ ۰ بای ذ ہلکی فر کد کد جم وضع سوتی
 ول ۔ار ورم رپ نو ےرسود ۂ ندا وٹککل ایر کا 4 رونا ںیہ ترا د قلعت ےک ںولاب

 رو اول نامذ ےک طعن ںیہہنایک مم ےن اتو کن ول ےن روح
 - کس مآ کںولاب ےن کای ےن

 کیو یربددا سو دا۔ںیہ تک ی وکی کس یم برف ب ابذ هرم
 اتوا سلا بک لات قم ا ےس او تشم مرم هراس 1 یر وا رام یون ۱

 رم اپ ےہ وضح راب س یاری ۔ کرد میم مات
 پانچ ۔ یت قم ںی نوش یو رضوی نرسید



Af’ 

 نام اکر ارظ ہا ت وا ات کیدز ےک ر وح ناکماک رام تزنح )۳

 زس و ںی لببان مرا تع رک ی سوت را تزعافتروو ےرر د

 روک رام ترص روو عملا لوس. | او
 “رر |لومر ایک رٹ وا ےئآےڑود ےڑودوت و ولع ام تح ایہ

 لاف تزور هپ قو دب اسب روح هر. تیک نم
و ےد ںیہ | پآن ام ہل س وین ونک سن مآ برت ےک اپ

 "س

 ۱ ` ۔ای لب ںاکررا یداند کت لیپ 2ر ت رو ےن م ارو صح

 ناف کلوب شم اوت د اکباتان ہدایز یب ےس س
 ٦ ۔ اب طس ا ےئل سا و یو وکر نوع تاب

 ےب لا لوس ایاز ماسال ون ےن( رص تز دا
 سیر وا تو هد ایز یکم السا ےک بللاطولا ےس مالساےک ہناوإا پاپ ا ۱

 ۱ - وب یخ ہدایزوکپ آے سالسا ےک پل وب ہک

 سام تمحو تمحو سوم نالا اب ترح بچ روا(

 لاو تریاک ئوپ ہدایز یتا جت یشن وب نامسم ےک پہ کارکےس
 لوس مالسا پیک ون یو یا ےب وک او ن ایام یک ال

 یوم یو ەدایزرک السلا
 ۱ ٣ے نو یاول نرتیهداز ورگول ترنم میل ص | "

 1 اب عیار نو ارکی ےن
 رضوان م ولحم وکی رانا رویا

 میام تاک ار ورکر نس وا ساک یس ہری ہکایامف ےن یا

 نا اور یکم اسلا ہیلع روح حر سما تل ند

 و س ترس سا

 ںی یس سی اس اب ل

 ۰ ےھت سے دروس

 قع

 ۲ 3 دم سم یا ی
1 

 س ےہ



۱ ۱ ۵ 

 ری ال ا یل ون یادم سو شناور ا
 برشی کم اسلا ہیلع وضع نمکی مڑ ہک اج معما فم نیا

 6 بوک ای فرمول ےکںویشارف روا نوبل ںوتشام یاو

 ہا اگل زدن کت مت قشم ناز ناس کور اپ انڑکں ینا رکی
 ۱ انس یت تفس نما ام مالسا کس ا( ترو رک کا ر وصح ےس ںوتی تل

 ےن اےک س اروا سے اف ناب ےھت ازم ید دا یو اد سا

 تر تن استیو درج طول وقار ا ناطی شک
 ود میت معا ید زم یر تیتر ےک سوا دال شب

 ےل ںور ردا ںیم ںورایس یری ر ایسا ارب و قارس سوم او یی ٰ

 ووآ تک ولا روت کس زا یب ےس نس فط کیل وقت دراشا ںی رپ 0

 ۔ ےھت 2 از اب قے سے نس تر ی لسا

 وام 2و ںیم کب ہد
 اتا بو ںاسیئانپا لاک پارت

 ۱ 4 کا امر

 ںیم ہیزعلا قم حرشریفولا لا یا یر یر مال تفر ورش کی گارقذ ٠
 - شے

 دا ےہ ےس ںی تانا عڑاڑ ةا سڈخالا كرت نا

 نی ےاب اسب کای. ناب لاردا رھا طلا نم
 او ہت کیا یڑاڈ کرج  لعچرحالو كرت یا یفق

 لر تم از ےہہک ضع اوت نضلی ناب ہت تااط نم

 - سربرگ. ۔ةضبتلا لع تدازا ذآ اھنم
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 تر ورک لف اض ٹیم یر ماند ارین واشر
 کاوی ڑاڈ کے سمیرا بعز املاح یلعاھکرت راتخ او

 ےاوڑنزوا فکر ان ےک ساروا اج ای ناصقت "ھ07 ال ناو

 - 2 ساید لب تاک ۔عیئالو
 تگ يا سا.

 یکی دون ماما ےس ےک نیت كل ذب هدارم تاڪ
 ترک ےہ ےس ساو اشور تالل كند اغ
 - بسا ولا قوم ےن یاش اد بایت لعصن یف اغلا
 ۔ےہ ار ۱ ۔ هيف

 ےل رار لپ لن عرف نتم جور عانقلا فاشک

 رکی یا تنس یک السلا بلور نصر وا (ةيحللا ءامعاور

 7 ے ی اہک ط سا بازوی ایشاھنم ذخأی لی اب

 نئی رب کوم یم تسمو کب جے ارت . اهلوط جهتسمدام

 ٠ تبا ےل لا نان اک ساروا ےگ ذخا هرکی الو اهقلح مرو

 _۔ںیہ ورکا شارت اک صم واز ےہضق  ۔ةضیقلا ىلع دازام

 مو از ےہ شہ ا ےہ ایک مات فاس وک اڑنم ںیہ تیبادر سا ھو
 دان سورن ےس کی د سس هرکیال ظفل یی زابا یک

 - ںو مون او نیک وہ رانموک کی عا اڑ یو



۸ 

 یی یزافوکس بید نوه یک نو ےل وت ںیم تیشہ ںی یب
 یب هے یکے ناب ےک نکی راک ںی تک هننع ںیم نر ا
 ۔ سارا ی شیدو اء ںیہ نم

 یورک ساب ہراب یم یعڑاڈ سام ةحلا ی ءارلهارکذ دق

 چکا ضب يسدد ضو یب  ةهورکم ةاصخچرشعانشا
 تل کروا جین وتاس ےس ںیم ناروا للرضع نهایت دشا اھ ضم

 ۔ تنی کب ٹا نولدو ےک قفل تساهم هحاسلاو (لاتنا

 -( ص یدو) ةقننما يبناج ء ۱

 مبلی سیر مع یر و
 نور وا ےس تعرانڑکا کی کیف ةع >.ہرگینفلا تن

 ۔ ںیہ نط ںوندد ےک یل اذک ةتفطعلا اناجا ھو

 تابات انب ق اثر ئار غلا

 حس تن ںیم بول تروا ےیل ا ماما ںیم موال رایج یر یس
 ۔ ےایار رت ےن یادت ںی شری سنا ےنیکب لاطوب

 یزیعلا ہم نون حس کا دت علجردمش

 روا( سی ترار یس ر تلاع ناکو زیزملا دبعنیرمع
EEEپون ےک و سا نلننکس درف  

 ۔ی ورگدر لب یشلوبت توا پا نواس

 - برهم نیست نین ہراسلا فاحتا شیک لعلا ایا

 یک و نیلا نیکی س ا یا ۂنالدتداھش درف هاوق
 نیت ساک ۳ ساتراش نکترمل ةثدحةعديب ا
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 تارا واین هرجزف فلسلا نصرت یٹ

 گی سار زد تدامش صا ےن ین -  هتداهش درب

 1 ۳ رود یک تک حرز یزد بچا رر وم

 لی ےن اش مال اکہ لاھا 0 اوا ےس نم یڈاڈ یر رگ اول ےہ ام

 ايمان گيرد تلادووم 1 شرم دید ےےا ازم یار ےس

 ۱ ۔ ےس ایر اےک ]کے جم ےس

 نو گ رشت یا ءارارج م۴ نا ہسالت س

 ۱ سبوس یلدا میت تنسوا تل نیا السا ای اروا ےہ

 ٰ روا وی ولومر اد ںیزان مآ زاروا ےس ابو ےنٰیلاعت نو نرو

 ۱ یو نوا ازا ےن ںوگول یک ژنو نر یو وبا
 یارک تقوا ۱ قانناو رام اکے ۴ کا اب بجاو وک ا روا

 و ی و لمس نانو
 < واعمب+ نو ےہ ںوریکہ وای« ںویوھ تعاطا یک
 . تعافا گو ترک مرہ کک ندا یا گی رادانروا یرادر ذی

 .اهنم لات هد انذاعا - تن ارفاکلوسروادفرو
 ۔ نیم ایپ ے زار اش سگی تر

 تہ فرم تس سکا

 لع مالساو تخلظلا مت هتمعتب ىذلا هه دمحم ا

 ۳ هباحصاو دلا ییعو هيلع هد یلص تاتاکلا دیس

 رب صو و ےہ ٰ زر ورد
 رودکی ۲ دیس رب راس رج ۱ - ها رو 5/4



 ہ۹
 یتا

 ناب مار یک ا

 رھا ار لعن وا ےس مار نره کیا( 77 شک سک
 کما یو ° ےس ئ اشرمالع کے یب تاناموسقساژ 791

 ۱ ۔ ےہ ید رکے نک یم با ہیکل او
 ایس مے نس یا : لاوس نولح ةداہش ی لم

 تاج گن لوتایےاہ کلو ۔المالبقت له تيم
 ۱ انک تسود روشها لع نامدالا نا :تاوحل

 نال هیت اترابقسانوکیوآ  دقورعلا نامکسنم ةر خصلا
 راتخرد ےنراتخرد بعاسروا۔ ےس ںیم  رظا لرم راتخح ار دلا فک ال ھلارکک

 ےزازہر وا یک رتخ ااو طح باب ےک هبزازلاولبتجا نع ةحايالاو

 ےک رس ترون رک برگ اکا ےس وٌتعااھسُا عش تحظقا ذا

 اراک اند و دانیم لاب ٠ الدنال حوزلا نذ٣ناو تنحل

 تزاہا یو اتا ناٹکا نار ےہ ےس ای یئگ لا ةیصحم قول خم ةعاط

 اطاق وافر نیکی مس نا و هتي مع لجلا مرا نو

 ۓ سا ساب ںی ےک ن ازات کارن  -لاجرلاب ضتل رئو ملا یتعلا

 تام گن دومترول بیس اک ت یوا ےہ ماو کی را برگر

 جات ہباضم کت وخاناڈنم یھڑاڈ اکرم یہ یا عج اور کو تر ےہازک
 ۔ تبع یے سا

 ےک تورقا یے ہار تنا تاک رک اڑنم یڑاڈ مانعی ۱
 تی یس ھم ےہ



۹ 
 مسی ٹیم انچ ںی ما ںیہ سدد ؛تیلراتفا تسیاش یک ں وور لا

 تملا لاحرلا نم نیشن ا لسو دیلع هل یلص یبنلا نم لات سابعنبا نعرو
 لیلا نیت ہلا سل لاق لسو دیلع ہللا لص ینا تا دنعو - لاجراب
 (یرانیلا لورر .لاجرلایو ءاسنلا نم تامیبقتماوواضلاب

 اک ںود مرد لودر هاو نر ایفا تساش یک یورپ م تری
 ۱ بس باش ثررو یر د روا ےہ یک نعل لا لوپ ںوترو او ذکر ایا

 سکی تن سل تارت م ںوگول ناک( ںیہ ایف مالک اہ یاغ ون
 ےک لوسرروا اد ہد وان لک یب ود ملت تراس اب کش وو
 روت ریش بک[ کت روم کف او کی
 - ے سر ای ی ؤا یس 11 (مس شی وور - سر ۷ ہ .- ترم سا

 نو یاب ` لف لعنمدا ترش

 ائی انی رور ول تموم ضش نکی منا او یٹنیمرحلااذھ

 ۳ وین سنا نا هد مرگ ٍ نو دج الو ہیوم نم
 نرش یڑاڈروا سهل اقع ا اک یگڑڑا ا ۃورلاو ۃوادحللاحداق

 نسب ڈر تداش یش میرا ےل سا ست الف تورروا تارو

 اکے ابو رکو سای یا یھ زس اردا | اوت 2 ہن لو

 نمای لا
 یی کس یا ےل سا بو ی رز یر قد

 مس f اک و یر 4 انو نا ؤا رکی ژنم
 ۳ - ے ںی تابا ٹی لوارلب یاد ےب یول نے

 تلع یکے سومو ورک تماما یک قساف ةهارکاوللع دقق یساقلا اما
 - ۱ ۱ وابدا

0 
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 یر سر وما یو تا ہوگے ميوت کیا دن درھ خمدال هاب هدد

 ےس ےرسود ےاڑکس ہم امنہا:ےباڑم ہشطتنذعا ۵دمیدقت قتابو
 اقر وو الاس رت کیا سیف ۳ رش هاها شلع بج .و قو

 ی اڑ ےس نمو نم ےس ہہو وپ ملعا ناک اذا هنا یمنګیالو

 قسا هدر ےس بجار نکن موت یک نان قل علا فوزتالددیغ نم
 لی راد ہداہن ےس رارنق مس ورد سیٹ ممج صن نا نمیال ۱

 ون لا ییرمپ تسارکت لوگو هام هرکت دتبل کوهخ ۃرامط

 هوره ایک یداہاورب ےب ےیا الصا هقلخ ول ص لازم ما نذو

 سیل چر نر نوک لوز تم یو و : دم ا ننع هو ئالام دنع

 تسکین ےس ہو رک ارم تماما کس اہک بس حط یک تہ ہد
 ۔ںیہ یو ترس کرزن کر مانا ترا کا

 یا هنر یری ب ےس قانت سی ےک ےہ ای دام سو رک ساروا

 ۔ ےس ںیم رم من ردا يک تنر ماقم

 ںویرتقم گار را ہی یم سارا فا ۃاشا هو

 گورک ڈو رتا یانب مارک افق سان ےس اقساق اومدقول م ھئا
 جت ورگ نان ماموکق سار کے سس١ ارگ ا یلعوانب نومشای ۱

 راک ےس نر هوره میرن ذهارک همیدتت ۾

 سوم سر سان یک( هات اوہ یوماب هئاننعا مدعل

 ۲ چارلی اول - هتید

 / رپ تدریج قے یز کب مش کر ماما تعزو
 تماما ٹک یرسب دس
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 نیر او وک اتے اڑ یف زا ےس یرویج یکی کک ام ق سان یک

 : کل راتفو هاب بجا انھڑپہرابدد (مراماراکں ا ےل سا 3 ۳ یخ ۱ ۱ راند یس اروا سیر ریا روس زاہد ےک یش درک پس یروزع

 , - ها از ایر
 یایزناسک یر تبارکی زانو ی. , ةهارک حعتیدا داس لک

 _ے بجا واتر ہرایوداک سا ئاج . اوچو دان عا ۱

 ےس ی س تیاررلا عام ل صفن یل ییا اےنیماش یک سا ۱

 ریا نوک لسی ات خ اب یٹاترملا عاج قو ۱
eK۱ ۲ تور ورک زان هوو تیبا یم رک هش بوت ق  

 ۱ لار او :بجادانسڑ هر بدورک لا :ةدلعالا بجو هرکی ةروص

 یانو یر زن نت یددزر یاو لک ياوهاذهرسیلاوبا
 LIE ۔یرقلا هرکه تيدا الص
 ہر لار رتلا بعام ماب نب لاکر عب کر طس چپک تابع ریا

 ۔ےس ایک نس نرم

 رکیز م اگ نِ سرا دا نل یھت اتسش لاقو

 ست لاتا نوک اٹل ہرا ود ے زا ببوجو ی لاکش۱المامیلا
 ا کسی تہارکی ئ ر اوکو ک ق مکحلا وهذا ۃداعالا

 وکس نیو ےہ کی اک ا اج یئادا  ةھارکذا حم تبدا ۃٰلص لک
 - ےدبہاراھڑ ابد ۔یرفاا
 یک یاد و 7 ےہ رے راتو

 اگ ات ئ تشافراضت مب :راثمرد ےل ۲



ar 
 کک ایک قفس قلا اور ی اتکا رب روم تگ ںی ھاو

 ںیص سز سا کے سیون ت نیب لیصفتلا قح ا نا
 رتو یو قد یت تہ اکر ا کے اب کم ةهارکلا فلات نوک
 یونٹ ملکر رو ر بجاوانا ول هرابوو ةداعالا بج يرح ةهارک

 ر ووم تشواکزانرگای می بت ف یا بیتستف هیزنتوا

 ۔ یر دب ےک تشوروا یوم هدعبو تقولا
 ےس یاں لوق مزه راد اس یھت در ککے دبی

 بحاص یراق عمال ہکے یر اس لک اب باو کس باتو فام

 ۔ بساط فذ ےس ی وون مال سهام رش -
 ےہ لو کالم ےس یوو ما مع یتع“میوونلا لاق

 سرب باون اکرام سا ہک ری باطم . باوس ال نا ةولصلا لو
 تنبل قاس کش ہو پرا ےةشزح تناک ناو اب دل

 تام ز هان ںیم ناحمہدرکب صلیب. دنع ضرفلا طوقس کف
 ۔ بن باو نوای« بلا  ةبوصخل ارادا ف ةالصلاك

 لوق کروا ۔ازک ےس لام مامی یبا باوت الو ضرفل | اقش
 لینا سہ اقام ییز کسی لاھب جح ا ذو ۔اھب

 مما انکو تان باب یاس - مارسح
 اور کا کہ کم ایگوہ جب اد بو ون با تار ات نا سہ

 اودا ےس سجے مارکت باهم ترارقم ساروإ ے بچ اد کر 2

 رکو ہد تے اکے عرق کار انس اتکا ال یئوکر کروا لاو
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 ےک مار ل مش ضش تا اوف اجارہ روا نرم قرن مد
 روا سیو قس انہو ےل ساب شیو کم لعاب
 ۲ ۱ _ محاو منا دلعو رلع) هناحبس هو ۔ تب اھ انا ما وک اف ےک اسیا ےس سس _ نت چو ہرامدد وک سجے وہ یر ہد رنز ام ےک ےک ماما

 تحاضو یرورط کیا
 بی يا نهم کما وضع

 ۱ ےیمرع ںیم باوج ےک لا رک ای رمزا گر مو بیم رجاقورب لک تلخاولص
 ۱ یت ے مالک ا ہیلع رو مح ںی ےل اقم ےک ساروا ے لسم ٹردہ بوت لواہک
 وایبر کو کی مام پا مک احرص ریا تیا یم شرم
 ےنروا۔ امر ابغا ےب سر وا ںی تری ےرا ہت حاس گاف بر اتو
 ےک تم ازم وک موم سان کار انا یی ۂدنیانوکس رایت
 هد ميزان مي سا ذی تستی کوب ملاورباب سانگ رگ
 سلم یراہت امت و شو کتاب راز
 اا ےک تباومخ یز اغا 1 ےس اینو کین هداز ے7 بسم مااارا تک

 رض راک ون ماما ایا ےہ یروزم نون سافت نوی
 ۔ ےس اکل وت گرو هست نوکن رماضوک سار تا

 شار ںی ما ن ی مم وس وا مالم بارے ٹر ف ی اےس دد
 ۱ هیت شر



 عم شاجاوم دق ناو

 مالسا هيلع هول ةهارکلا

 رجاتورب لک تلخ اولص

 ةهارك ھوا داتفالا هرو

 للعو لوئاو )هيز

 قسافلا قدهارکلا یلیزلا

 دتو مظع میدتت ق ناب

 فایر ةناها مهيلع بجو

 السا هيلع هلوقب ل الدتسالا

 یش جافورد لک تنخاولص"

 نم صحا لیلدلا ناوغو

 لوح یعدلا نال عدلا

 یارعالا و دبعلا هماما

 لاو ةهاركلا ممقسانل او
 طقف قسافلا ةماما ىلع لدي

 زول الع لدی لیلدلا ًاضیاو
 لسلرلافةهاركلا حم ناول ا ال

 فلا نال یدلاؾب اطی ال
 ۔ ته ١ر کلا عمه ناسا

 ... یدنئ جور

۹۵ 

 ام فو ناف نخ اد مالن رک دا

 قمی تب اف اھو ےن ےک
 ےس سس فو سو
 اکے جی ےک سم روا هر مکه ایا

 رزرو رک یم راف تک ناروا ورکا ابل

 نان ےن ییز نوت ںیم.
 اگه یکن ایب ہی تلع یک تاک

 کام ےس خاکی ا ںیم ےنانب مااوگ
 سا و ےس نو بجو تمام ہو

 نب سان نر گوی پلاست
 2 کر لص ےک تمااےی زن

 نوت یک سارک نزن کس ارت
 نانو ساوه بجاد نر
 وگو یل و یر هو رک

 ےہ قوپ ن ارنا توک قان سا
 گز اریوت ن و بجار نژوآ بجرو
 کل باقم ےک ب جاو ہک خو یخ هورگ

 کب ست چر زت تہ قورت
 نارف ےک مال سار لود ۔ےئ یر
 غل الرتسا ےس ئا ۔ فلخارلص
 روا تب افت یزد ہک ہد ےہ نبا کی
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 ریت قسانروا را دعا الف توت کد ہک ا ہد ۔ ےس ساف ل بلو
 تما کیف کیا فرص ےس للو ر وااکز اوہ ےس تم را عن تما یک

 تمایز کز اوج قلطم ےہ لبلد ےس ود تو تبا ای ہور زارت
 ےک وفد سا لبلد ی سپ (اکزاوج قلاعسرن۔ ات مارنا حز اوہ ےس یو ئوردا یک

 اش چل الر تا ےس ترص ا سچ“ ۔ یک نم ںی قإاطم

 : (یزنآ ول مالعزا) ۱

 بر هرم یک لی فر ےن ےک قسم تا تراس

 ۔وم حالم تحاضو هر اب ز یھب ےس سا ےس عرانقالا نش حر خزان

 ناز بیت یراقشا ارم یمق صا ساق ماما حصن الو

 رہیں یمن گز اف ےک نواددمیشوا وا تیازکداتتعاوا نعس

 اتا رہن ںویکی ریپ نہضاکس ا  ۔اروتسم ناکولو نیخناد
 وہ ںیم مارو قسانروا نمو مکے انارف انھڑہ ناک ن مذا لان لوقا
 ` کت دراو رم ےٹیا نیازی تگ ۔نؤوتس الا تساذ ناک نمک
 تروق کال ےنمالسلا ہیلعروفحتتکےس اودرص هجام نا یدر الی

 لامر وا ےک تما رم وکرم لعاالد ال آم ا نمو ال
 نوقسان روا۔ رک تما یکے وہ نمو مار جان الو اھم
 تروصسارگ- شرک تساا رم رک تای تاطلس هرهقج نا الا

 | سرو ےک سا کو مل اظ مامارتہاذ ہکں یم نم و -هتسوا هلطوس

 ےس افرا یر نون وتو. ملا لص یبنلا نعرمع نب
 الف ےن مالا یلور ونصح کے تاور. رک تعشا اول جا لسو ديلع

 ۱ ۱ تم تاشکے أس



 و رکنی عدنو مینا مریخ
 یقه ال ؾساغلا الو رکی نیب

 هنمالو هنید ن عل وہخ

 ةولصلا طن لت لع نمو ال
 دیعمالوا ادا هقس مع

 وهماما یف معنا موم اما

 ؟اماالب ندی علا و ةا عض
  ناو۔-ہری تلخ تر فیت نا

 تلخچ الصلا كرب یڈا فاخ

 د دنذلغ یلص قافلا كلذ

 ارصتح

 نکس تسذا ےس سا رہو یک شپ
Ee 
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 ےرات کرک ایان وکں ول کی ماما تیپ
 ےن ام رد ےک بر ےراہ کروا نایمرد

 جوان ااوکق ساف یان تس سازی
 تلای د یس اوم بارش ی یس اہک بس

 سدا ۔ ےس ےس یگ كسب باز

 رش وو تارک کسو اتقا لیاقت یک ےئل
 الربا ض# سواد یردنماپ یکی زات
 وان ی رش سپ کد بیپ مولعم
 ملعاکے رپ ساف ےک ماما ےس یک بج

 یا اڑان یکن دیر وا عج وا زہ اوم

 شک سا رپ تر ہن نامہ رود

 درزا ےک ےک قساخ سارا روا ےھڑب

 ےرسڈ ہجر ےک ماما ساف سما وم فوت

 ۔ سن بوت ادا اغ س اکیلے یب اول روا

 ر گن کما قساف س لا فشک نار عش با ولار ماما ترم
 سه و عزا جی ےک فو نب راک ماکت تک

 ع اذا هلک ازه

 حوصلا ذرت نم هتنتعلا

 (قسانهار مامالا كلذ یار

 - اسرق فایسامک

 بسی ایا ےن رضا یر 2 رام

 ایکو دا زا ےب ےس قاف سرو
 زا کرت ےک قم اف ہک ب جت ںیہ ںی تلاع
 نک کیا وپ فوت کلفت فکر

 : سست وا اگ
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 7 رایان ۳و دیلع ہللا یلص ناکو
 ۱ کن اوریا دا وک رہا یا اراک کس حام ارعا نمؤیداللوتقی

 ےگ نیدوک ا اف یگ ار تما الا انمومر جان می الو
 تن یکی ا روا ےک و ںی زان هتوطس نانب .نرھقی ا

 ۱ سواد ےسراوم اپ ها هتیسوا

 7 نایت زا چین ماما سا ںی یخ ترکیبی
 ۔ ےس

 ۱ ازم هما یتشیالانباصصا لاق نکل
 ۱ ےاب زا یت ےس سان رک تاب (قساذل!یلا ) هب یدتتقب نا

 محرک تردزع سا و ںیم کرک اسی ۃورضلا لا نالا

 بسی ردد فالخ اب سز گپ یر مدد نکال تالصل اس نال

 ا یرمود ےل ےک نارو کے لوزا وسحآ ریسه للا لولا نم

 - یزوا کھ چپ اوس ےب نام اناہالپ ںیہ لم دیلعو ةا یوسامف
 ےک فسوب نب تا مکہ اھ یر ۱ ءادتفالا ف ةيایصالم

 سمی ا ۓابایگل اعڑرمم یب نا یتضیذ ١ذ عو جیب
 روا ۔اتار ی کیا نمم ساز رفت اذا اضبا یا هرکت

 یت سر ٹر کی ج ئاز یا ال اتامز قئ امک عم اوج ا

٠ Eهک ما ق سان گن ب یس ئاب  
 مابارلرمو ر راہب ییزو رمد دولار ی اینو "وور یھب اسرع

 - ےس بیگ کمان الو
 انتی 1 اه بیت فو ن هب ]روز یتش وإ ۱



۱ 
۱ 

۱ 
1 

۱ 
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 - ساب یربک نوت لر اومش ڈار اس

 ولا مااردارظخا ماا ترنعر مل۱ نعدمصش یورو
 ارل ازات کس ہ تارذ تیادر ےس فو نا تسیوب او هعینح یا
 تم سر او لاروا ساب ےک ےک ولوهالا لها تلخ ةاللصا

 ۔ںی کول ۔ںوھال
 رم لوارلب۔ ےس د علا نی ور وا

 ےک ب ںیم ماظکم فسرپرب) ماا ۵تا فسوب یا نع

 ے ےک ںیہن ن اجزا چے ض قے او مقالہ تلخ چل صفا نریم ال
 سورن یادت تاب ےک عدتبم دنال قچ کت ناو ا
 زانی یت شب روا هر هورگوبگ تلخ اھ نوچ الو ۱

 ےک مکس سنا _عدتتم ۱|۱

 ۔ےہ ںیم یر
 کشف فی وبا ا دنا سول ینا نع یوز

 رب تا تتم ر کیہ ناف. املا ارتقا زوج ال لاق
 اولا ر نادر ماا ےک رظانم کپ لاق قح مکت ناو
 ور کف سو ماما ہکے پاتم رکا رے  دوکی نا نوجی ناودنهلا
 بلک ھن اترو یو نہ ہو ےس ماکت اود قرظانب نم ہدارم

 زهر قم ۔ مالکلا ماع
 ےاتکسو رکے ایک نایب بلیت یو یژاتف بحاصی ںیم ید

 لوس او لا کر | مابا ہک ایج پس مج ود ارم ےس ماس یف وبا ماما
 تربت لسا گن ہاتسکر شبا یکے اب سیپےک لاقمرم ایوان



 ور طحالب

 ۴بس زر ةلذ دارا تر

 ہک اتم يه واتر شہاوخ یک دما دقف هبحاص

 روا ےک کرکے ہنم ےک لار ےک س ا وهف رنکی نا

 طلف سا ین او شاد . لبق ضک دق

 یر بیس ل باقم ر ےس ا ےس وو کش اوت اذهف ےيحاص

 لوح وطنم ميوه امورنا یھ تال ضوخلا

 ۱ - بم ابزان ےک رام - هنع

 بیت عادات یر
 رادو ایناز مامااکر یس سل بج وا ایاز یا ماما تاکاذا

 بال یر جسم یرسدد کینو خد ہلا لو )ذا در لکا

 ییا نوک ںیہ ماا یسک بج ناک اذا ضیا ٽڪو

 تال يا بد کوہ تلصخ هب هرکت ةلصخ هبف

 ۔ ےہ ایاابوار چسیسددیبرتوبوورک مم نرحتلا نال هحماما

 از انا تاک ان ما گویگ تالا یم لوا مارک نع
 تلشف کت عام تسر - شما رو - هلبضعب

 - کنگ ها
 -: ے ںیم یت لاسی ںیم یا نس وا

 وت سام ےس مارا امن ماا نوک یابی الەےماما١

 ساب لاج اھچم زرد زنوکیرتتم- قریب ال ةےنامطلاب

 تر ربی ماما یار امن کے مزال (عدتقس و هب ءادتهالا

۱ 



۱ 
 ۔وہاس ےس نامی ارام ۱ ۔اھب ناں نم

 ۔ ےہ یب یم کن ینا م ۰
 یی ایدز ضش ںی تلخ یلص

 کش خس اوتے اض ڑی بت تبني یی ماما
 ۔ جج اج ال رام ہو ۱ - تعد تا

 - تند ںالنلا قلم شام یداطحت اول روا

 ایک لاو ارس ی دات ردا لضعالا له حارصاا فو
 نورمن ںیگول نارتہ دارن ما الؤھ تخلص نا
 ۽ ےہ اتمر لیلا اجسام زان یک ف اما لیض دارففالا
 مد زانو نر ای باوب ها ةولصلاف قسافلا

 هر( تما یکس ار کر لوت سا تان دتماما نإ لولا لع یل وا ۱

 ابا «لوت مرد ناب ےس یر اما د اهي ةهورکم
 ریو ہو رک تمام یس رکے اپ ةهارحب لوقما لع
 ۔ سار یر زا تیل لا ۔ الف يرحتلا
 ےک قس اف ہک وک ٹو وج“ ولا روا ی اش یہیں یل لت ایکٹ تارد

 یز ورکر شزلاہروا بس اپجاو ہداعا اک سچ ےس یر هو ین ر ےک
 ۔ ےگ مات وا ہک یب یہ وت ب قس ہداخا ال(

 د رکے دوم فام یب مت یک بیو چ ردا
 کک ام تعا تدینف  ةھارکلا نع ر حتما

 ردا اناج ئن ےس تعا سا... یضفج نایتالا نم فدا
 ےس ےہ

[ 



۱ ۰۲ 

 موم ی یر نزن یک ںی لک یی زهر ےک قان انی
 تیسرا دتمعس یذلهش دما - عاهداو ےس ھم

 ٹو یرورص

 ی شک ضرر عمان تاب لار
 - زا اند نب فن

 لاتو هناصب ہللا دنع لعلاو ھو 0

 . باوصلاب ملعاو ھو



 تایلرص

 اص رک |ماظنوت کیا ۔ ےک بایقسوك اسر ود ےس نات سک

 جا مذ روان اف بتکیرصمرتمم بح ارت بي بان لاس رسوو ال قساذنارت ای قی اذا لوقن اب بر ےس ید یر
 ے یہ کیا بلطماکں واود ایا ں

 ساروا ےس نم اف ووو رکی ڑاڈ مے نعت کیا ظفاعوج
 ۲ ی ورکی ر نواز ی

N7۲ لررلاسر زا لع  

 ر ناضر ترویوم ماما ظفاح یس ںیہ کیا کن ید سال« یاب ثا ٰ لاوس ۳
 ۳۹ ڑاڈ کس یی خام کیا لک نفس کام نفس جواب
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 : ی ب دار ےب ہتھ یا ےہ
 باوجا

 یز دق کوا تما رش نر لک یم یو رت

 تماس ساب قم اف فامزمڑاڈ ود سد کس جہ مان

 تبع تکی رب النت جواز ںی تو ییہ یر
 ۰. لوقف ےس گچ کس نام قس ۲

 زن باور تار (الوم تزحصر نم خا قمر
 وینی

 سرر رکن (بعاسر 272 ل و٣ ترط) م کب اا(

 - نو بارہ
 هیت ےہ بر یی سا ضرب کشا

 ۱ - سد ہی رکا ایر هو رز ان تک نیا یاش

 لی یر رپ ا باس رغم تزسر

 ۱ هوس بجاو ینیر یڑاڈ زعبق رقم مر

 بیو ہور ان انہ مالوکی ساف ےن سر
۱ 

 ۰ دیرپ خسر سر (بحاصقافشا انالوم تزص)

 1 - تم لکا با باب حاصقفم ترح ( ۵ ر

 رس مار یر ص (بحاص) سرا ورع (الومتزنحر

 دارت ع ساروا ےہ قاف ےک ہت گپ شے گیر



 رھ الکل امر مب کن زنا یر یمن و کپ ات ٠
 لضاف امام یراتر یس یو آے تک ڈا ها یک تررواوراراتابتقو -

 ےس ےہ ےہ ے ےں سس سٛحس

0801 

 روال اسرز| لعن(

 ںاوچج ا

 تذساوہ سز اوتزان ےک نا ںیرہاذ قاف ظفام تکی او شب ہار
/ 

 ڑی جسد ات کیمز اڈ اں وچ کتری ترا ؾتسس زہ
 والد رور رم تا یو قلد ر یال لادر ر ر ال ںی سس

 روال ر م ت انحالا بج 5

 ظامونت رگ / وک خام تک عزا ہے مزا ےڈ ےل ا ر

 رد رب مقر | (ن الرم تره قفس ات ےک کا۱ یک
 ےن او ںیہ لال تا نالے فجر جانور لک فاخاواص ٹا ۳

 دام لیا چ اتو تراکم کی ومر کک یاد ے اب اتم عرش ا
 ید بم بایص ڈو وپ ی ےک تا نیز

 زا صف یا وا لومو تذ لا از گیم عامر
ول جیک ل یوا ینو عرش یک یدر خم |(انالوم تز مند ےس یک مورک

 ر

 رول اک رو یف رب نار هر چک بوبا هر
 رد ل- راک روا یتا اص نیلا : چالا

1 ی لسا تداقن شن ےہ ٰیلاعت لا ءاش نا : رود
 نابن نط یک 
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  یولسرناگرماص 79 نرش نر الز

 روزہ فزالسس
 ٰ E ۔ مظفر از میراکم توا رت د و ۱

 ےہ مارا ر ہلاسر حیات مانی ار! نونسسٴ السرحپ ۱ ۱

 رار لپ سادت اک ردا سی یف تیپ کویر دا شارذلوبترک ںیداش لات ءایز قہ لاسریفم توی پوکت ہا ا پا ورت رم ہنی ےل یسا ےہ بخند تمہ ورنہ ےک چپ
 رٹراہس معاف ار مش لاد مب اسر زر اند تنص) تے. هرعتید ۵۰ مو ار ۱ مار اب نر ادوکپ آر دا ۔ ےس ارنا طع قورگ

 رتیرتمار بم اص نیل سراتو تزع لر قو
 ازاد بانج تر کیل مرا ارن ین مال ۱

 ا ۴ کب تبسم رر ااو تر زار ۱

 زور رپ ےک ن وم سا ذاتی یال ایک یاد مس
 نیز لوبت عرب اف شب دن دیس نت لات

eeوو ° > رو  
 لاا

 5 .  . ۰ رارصتتااقم دو ناتار ےس( ات س اراییرسود روا تام 7 انت ےس رھپ ےس ان ساراي یب بلایا ۱
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 ۱ سردرد ص باص اولاد ازالوم فار

 نال مولعلا مک او سرب

 سرم بان یعڑاڈروا ماسالا ےہ ۃولصلا مادسب ےہ
 کی و نشب حصر رخ الرو ایس سرا تز ا نلت ی ورا بحاص

 ٰلاعِتلا ام لی اونابب عی اراک وز ہجر اقناف نی هدا / ر تمار

 یاس ےس یکتحاضد بوخ رد رنو ف وو م نم
 نیآۓازاطع نفرت کوک نام سیاہ نامتو کرا اتنا اد از ا

 رع ق اغار هرب ۱
 نناشازلما متر سرد

 2ر ز 2

 لاوس نب حاصر لمع نانو مزا لپ
 ںان لسا ہر مل ٰ

 یا ملا ےن یف_طصا نیذلا هدابعللع ھ دلسو ٰیکو نما
 رویہ درر شیورد نلمہلطر بحاص نیرلا سر کاوش وم
 رفع ٹو فرم اسر سا یگ لاطم بت وروع تیبا ریرمہرازہ

 اسیر زاد تیم کس یر ور ان لا نیا ند یی تح اضو 27 یے افترا

 یراق یان حر بوکت لصد وو مروا تداع ورک ایریا ےل لنس
 روا ےس یهو هما هان سگ نام یزاڈ سین کپ 2 ا یت ےس یھب
 ۔ ےس یم ید قضتنا کلم قني رک



 ۳۸ ا
 ےس یی تصحو 2ر روا یر رکاوٹ یا هست گولوج

 ۱ نانخا ےہ لس رو اکر ماقع. هجا اسر ہی ےس یاو ور وکو( ںی تا
 (دصاقم جرشر ةيصعما كت بش اذا رك ةرپبکوا شاک ریخصةیصحم ا
 لات ناو تم انس اش کی ی اہموکوانگی سک
 قراسا اب نی ےک قیشوت کل شوکں وفاماسروا تارنما
 ا 5 ۔ سو ,لع هد یلص نالا

 رم هاقناف یمن یی طرف
 لاونایم لضم نایک



۹ 

 اک>ا ۔ ۵ ےک ۳
 1 یش یناد

 کن تعاشا ساز ار تماد بحاص تنا ی اروم هر
 ص ا ےل سنا ںیہ بر وہ فان تہب گول ےس تییہا یامعڑاد یک ا - ۱
 ولحم بس انس انک ن اب ار تیبا کس ا ہرن ن وہ ںیم تروزم یکن نت

 تمدن فراز ےس سا ےس بجاد انھکر یہڑاد ربارو ےک یھ بی. اوہ
 ترے مو ان اڑنم رکا هی ےن ا ان وت ےس ات ت کروا ےہ کے س تضم کرک ےہ
 یاب تشنم کا کسے ابر ںی تاعالا معنا یوو ٹر ق ای و

 تو تیبا بوک. سرا رد باتکومہش بسا جو از
 ے ناوت شی ڑ اد دکب ےہ یھب یعڑاڈ یروزع یر ینا ےہ زا کر یر دیع
 فول مر هم و ےس ںولاد ےک ت مع مبل رد ےس ےس مالسا اش

 نر ر لو ےس مش سا ںیہ تان روا قوم وکی زاد روا اہ تورات
 بس یل اھت فلا ۔ ےاہآ ہل ںیم حشو نام فرو نایاب یسلا توم ںیہ اہ
 انی 1 ںیوزاطںمم نون تہوگں ولاباسم

 ایوانکا از وہ ےس تشم کا تا سما انت انارانم یھڑاد -۳
 لو یت داش ی سوم ايام یاد وتب ے بجاوانھکر راد. ۔ ےس تسرد

 کے تک مالسلا مایا مات ۔ ےب تز کدر یڑاد ساب یک ین
 ۱ - ےس ہانگ 4 ۔ے بج او یسڑاد ی

 /ماکحا ےک ںولاپ بای وک شام تالاعم یافصزازوخار
 یاد کراسم یارب ےک تڑپ ےس تشم کیل مامو ہیلی ٹا لذت ۔۲
 ةضبقلاررق لعاًضرعو الوط ہتیحل نمذخأب نا ۔ ےھت روش 1 وک



۳ 
 ۱ - ۔قعتلیتلؤاذکر ةضبقلاىلع وار اذا
 روزت کر وین ازم وکی زاد گوزل - 0
 برت امو یو نو اره بس نوا کر جرات -۵
 نایب یکن ج ایچ س اپ ےک ملے میل لوک وفا مکر امی کرایہ
 ذلامکرها نم اکو ایف ےن پآ۔ںیھھتیڑب یڑ سیو مروا سین یڈنم
 ترم ون اد معا سان وری داف سکوت هه
 ےس یمڑاڈ ہچم وت ےس بر ترین تایوان بر
 ف ےب ےار مال سرا

 ۱ یوا یو ںی اعم ےک یاد اسگرشسوا نامر انک روق

 کما بج ناماسمےلاو ےناڑنم یھڑاد وا غر ہانی راوگزوااھیکر یک
 ۔ گہ ایکو ےک نویس ےک ملے لم لہر ونصح ند تہ

 ٠ ٠ قلحت اسرار تکی را ےسرنہواد ملعلاراو قفررص

 ٠۰  واتفتاسا
 ۔ ںی یز مس یت رغ ایت نو سا يا ایک

 تشم یے یھڑاد زرین یہ اید م ےک فاطاروا تایم یش کی زاد س١

 ا فاط ای ےہ ناکاو تم کیا یر ی فر آه ایل کت دو
 تم ناز تشم کو ماب ےہ روز اب تم کا
 تراک اوت ساسانی تاسیس ایک -۲

 يک پا کہی لاو کت لا حريم یر اتنے ب حام کلا
 اب انصر ( ںی تح نو کل اب شن ےس تش ستاد مو



 رئاز وج ےس هم ی مي یک یاب یک ۱

 روا لاو ےس تام ںور اپ لا تسرد اندا زکر کس او ۱

 ۱ -( ےس تسرد ام رو مارو

 تم اک یر رک اکا لسی ترا کنند نا

 یلازآزنااکناہکے ریما بلطتضارر با یار یم ماس کینٹ

 نور بوکس باور توپ بما. ےس
 قفس ا ۔ے بلط ایگاکت راہ یک تالاعم ناف شک وان

 رع یب ریست
 ` قود سارا فا مم لڑا جر

 هیلاری
 باو 1

 ہشا عبور تشر باور یا اد (۲۵۱)

 ےک وخ کٹ بوس اتو یا ی بای یگ لادو کراں ا

 سالار یی کت شم گی یی جٹ ہو 1 سن قت ام ےس رر ارب

 روات اتار ےس تسرد اشوک ا ںوہ یی بای یس اون واموم ناز ےس تشم
 رطام کن کد کنی اب شب ےہر وو لیعضت یم بالا کرد و

 ۔ ما لاعتشاو طقخ۔ سمٹ تمردانو کر ارب ناکا

 ا د فرص نوور ملا هر
 لو اپ ۶ ہود والا اد کیک ہلا ماتتا ور نب بر



 هم تاشو
 ا ا ازل تزمح

 کک او هر شام ی حاف یک رتا داال تر

 مت مار بحاص عا ہاشان شرم انا تی لا

 یونس ایر ےس تارات فن وکی وتتهتراوم باک
 ۰ لوب ییا انصب ار لوک ها ہک یک شش بو گل
 ۱ ناب! دن لوک ا یه مر اک ہک بس ترس ی تب تاب ںی

 بلا سرش ۱خ ےک تما ا و تعابط یک سا سیم ناسور نمر کش حل ۱

 - سہون لر یم ےس سہ وکں رکورد ا درز لوہقرکں ات
 ر0 ا

 و ٩ ۵ وص مم ا





r 
۱ ۱ 

 از بح رم ی هر

ATSوص |  

 مم چکا ےک 5 ۃض)

 سس


